
 
PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG MƯỜI MỘT 2022 

 
SANTA ANA, Calif. Lưu lượng hành khách Hàng Không tại Phi Trường John Wayne gia tăng trong 
tháng Mười Một 2022 so sánh với tháng Mười Một 2021. Trong tháng Mười Một 2022, Phi Trường đã 
phục vụ 1,014,095 hành khách , một gia tăng 18.7% khi so sánh với tháng Mười Một 2021 lưu lượng 
được tính 854,393. 
. 

• So sánh với số lượng 277,020 hành khách trong tháng Mười Một 2020, có một sự gia tăng 
266.1% 

• So sánh với số lượng 827,140 hành khách trong tháng Mười Một 2019, có một sự gia tăng 
22,6% 

Hoạt động của các phi cơ thương mại trong tháng Mười Một 2022 là 8,233  gia tăng 13.7% và hoạt động 
của các phi cơ có đường bay ngắn (commuter aircraft) là 522 tăng 3.6% khi so sánh với mức độ tháng 
Mười Một 2021. 
 

• So sánh với năm 2020 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại, đã có một sự gia tăng 
125.6% và hoạt động phi cơ có đường bay giảm 5.4%. 

• So sánh với năm 2019 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại có một sự gia tăng là 
15.5% và hoạt động của các phi cơ có đường bay ngắn gia tăng 13.0% 

Tổng số các phi cơ hoạt động đã giảm trong tháng Mười Một 2022 so sánh với cùng tháng trong năm 
2021. Trong tháng Mười Một 2022, đã có tổng số hoạt động của các phi cơ là 24,215 ( cất cánh và hạ 
cánh) giảm 1.7% so với 24,643 của tổng số hoạt động của các phi cơ trong tháng Mười Một 2021. 
 

• So sánh với tháng Mười Một 2020 tổng số hoạt động của các phi cơ là 19,088, gia tăng 26.9% 
• So sánh với tháng Mười Một 2019 tổng số hoạt động của các phi cơ là 22,014  gia tăng 10.0% 

Hoạt động hàng không tổng quát của 15,418 được tính là 63.7 % của toàn thể các hoạt động liên hệ 
trong tháng Mười Một 2022, và giảm 8.5% so với tháng Mười Một 2021. 
 

• So sánh với tháng Mười Một 2020, hoạt động hàng không tổng quát của 14,870, được tính là 
77.9% của toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động tăng 3.7% 

• So sánh với tháng Mười Một 2019, hoạt động hàng không tổng quát của 14,342, được tính là 
65.1% của toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động tăng 7.5% 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong tháng Mười Một 2022 căn cứ trên số lượng hành khách được đếm 
là Southwest Airline (390,871), American Airlines (115,149), và United Airlines (137,453). 
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International Statistics 3 (included in totals above) 
 

 
 

1Máy bay dùng cho dịch 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 : 1,238 tấn 

 
 Máy bay chuyên chở hành khách (hàng hóa chứa dưới bụng máy bay): 104 tấn 

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

 

 November 
2022 

November 
2021 

% 
Change 

Year-To-Date 
2022 

Year-To-Date 
2021 

% 
Change 

Total passengers 1,014,095  854,393  18.7%  10,416,693  6,852,818  52.0%  

Enplaned 
 

502,437  424,785  18.3%  5,171,818  3,407,749  51.8%  

Deplaned 
 

511,658  429,608  19.1%  5,244,875  3,445,069  52.2%  

Total Aircraft 
Operations 

24,215  24,643  -1.7%  282,266  289,274  -2.4%  

General Aviation 15,418  16,848  -8.5%  188,916  216,956  -12.9%  

Commercial 8,233  7,244  13.7%  87,562  67,083  30.5%  

Commuter 1 522  504  3.6%  5,346  4,861  10.0%  

Military 42  47  -10.6%  442  374  18.2%  

Air Cargo Tons 2 1,342  1,601  -16.2%  15,834  16,693  -5.1%  

 November 
2022 

November 
2021 

% 
Change 

Year-To-Date 
2022 

Year-To-Date 
2021 

% 
Change 

Total Passengers 30,595  16,153  89.4%  285,593  94,127  203.4%  

Enplaned passengers 15,749  7,910  99.1%  143,153  45,460  214.9%  

Deplaned passengers 14,846  8,243  80.1%  142,440  48,667  192.7%  

Total Aircraft 
Operations 

239  197  21.3%  2,585  1,188  117.6%  


