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Cảnh giác
những chiêu lừa ngoạn mục
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TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT 

TỐT NHẤT

Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Lái xe Lê Anh Hương 
Người chuyên chở khách mối

Đi tìm những người đăng quang
kiện tướng doanh thu

Ngày 17/10, Forbes 
Việt Nam, phiên 

bản tiếng Việt của tạp chí 
kinh doanh hàng đầu thế 
giới, công bố danh sách 
50 công ty niêm yết tốt 
nhất trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam 2014. 
Đây là lần thứ hai Forbes 
Việt Nam tập hợp danh 
sách 50 công ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam.
    Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam (Vinasun Corp.) 
xếp hạng  trong danh 
sách này với vốn hoá thị 
trường là 2.175 tỷ đồng, 
doanh thu năm 2013 là 
3.160 tỷ đồng.

    Trong công bố kết quả xếp hạng thì doanh thu và lợi nhuận sau 
thuế của Vinasun so với năm trước đều tăng lần lượt là 16,4% và 
hơn 48%, EPS đạt 6.353 đồng. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn 
doanh thu do chi phí lãi vay giảm mạnh và Vinasun thanh lý 230 
xe cũ, thu 45 tỉ đồng lợi nhuận. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 
kinh doanh vận tải bằng xe taxi, Vinasun dẫn đầu thị phần tại 
TP.HCM và đã “phủ sóng” sang các tỉnh thành khác: Vũng Tàu, 
Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng. Công ty có kế hoạch chinh 
phục thị trường Cần Thơ, Nha Trang và tiến ra phía Bắc. VNS 
đã chào bán riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 435 tỉ 
đồng, đầu tư thêm 900 xe mới, nâng số đầu xe lên 6.200 xe.
    Danh sách “50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam” được lọc 
ra từ 680 công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất được niêm yết 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để được chọn vào danh 
sách này, các công ty phải có tăng trưởng về doanh thu và lợi 
nhuận trong vòng 3 năm liên tiếp. Các công ty ứng viên được đánh 
giá cho điểm dựa trên các chỉ số tăng trưởng kép về doanh thu, 
lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận trên cổ phiếu. Đây là 
những công ty đang tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, 
mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, cũng như đóng góp 
tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.
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Đi tìm những người đăng quang 
                Kiện tướng doanh thu

Kiện tướng đầu tiên: Nguyễn 
Thành Lợi
    Trước khi về đầu quân cho 
Vinasun Taxi - tháng 9/2003, 
Nguyễn Thành Lợi đã có 8 năm 
lái taxi ở hãng T. Là một lái xe đầy 
kinh nghiệm như anh đã nhanh 
chóng trở thành chim đầu đàn 
trong kinh doanh. 
    Anh kể: Hồi đó, ở hãng taxi cũ 
họ không thèm tái đầu tư phương 
tiện kinh doanh mà khoán hết cho 
lái xe, phần họ chỉ duy trì tổng đài 
và thu phí. Sau nhiều năm kinh 

doanh, xe Daewoo xuống cấp 
nặng vừa uống xăng vừa nằm vạ lại 
thêm kén khách. Khi ấy Vinasun 
Taxi mới ra, toàn xe Toyota mới 
leng keng thấy khách tấp nập đón 
đưa, thấy phát mê. Sau mấy tháng 
“theo dõi”, tôi quyết định đổi chỗ 
làm...
    Vinasun Taxi có tốc độ phát 
triển chóng mặt: Lúc ra mắt chỉ có 
27 xe, chỉ 6 tháng sau đã lập 7 đội 
xe hơn 300 chiếc taxi. Thu nhập 
của Nguyễn Thành Lợi lúc ấy 
mỗi tháng mua được cả cây vàng. 

Tháng 11/2004, anh đoạt giải 
doanh thu cao mà phần thưởng là 
chiếc Honda Wave Alpha.
    Năm sau dù vẫn giữ vững 
phong độ, nhưng Nguyễn Thành 
Lợi tụt xuống hạng Tư. Anh than: 
“Công ty càng phát triển, lái xe 
giỏi về càng nhiều, mình đã 46 
tuổi (Nguyễn Thành Lợi sinh năm 
1959 - chú thích của PV) dù kinh 
nghiệm có thừa cũng không “chịu” 
nổi mấy lái xe trẻ...”. Tuy vậy, với 
kinh nghiệm và uy tín cao , anh 
được cử làm đội phó rồi đội trưởng.
Sau đó Nguyễn Thành Lợi chuyển 
về làm công tác điều hành taxi. Từ 
tháng 6/2010 đến nay, anh được 
bổ nhiệm làm Phó Phòng Hỗ trợ 
và Giải quyết khiếu nại khách 
hàng, là một cán bộ mẫn cán đầy 
năng lực.
Kiện tướng kỷ lục: Nguyễn Văn 
Tiếc
    Tiếm vị Nguyễn Thành Lợi năm 
2005 là lái xe Nguyễn Văn Tiếc 
trẻ hơn Lợi 11 tuổi, người chỉ có 
kinh nghiệm 2 năm lái xe ben - 
loại xe mà người đời gọi là xe hung 
thần, còn trước đó anh là công 
nhân xí nghiệp Cầu Tre! Vậy mà 
khi về với Vinasun Taxi một thời 
gian ngắn, anh đã trở thành một 
tượng đài khi lập kỷ lục 5 năm liền 
đoạt giải nhất - nhì doanh thu cao 
công ty, trong đó có 3 lần đăng 
quang. Người ta gọi anh là “Vua 
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Kiện tướng đầu tiên:
Nguyễn Thành lợi

Trong 10 lần tổ chức tôn vinh lái xe đoạt giải doanh thu cao đã ghi nhận 6 người từng đăng quang. 
Điểm đặc biệt là đa số lái xe khi đăng quang ở tuổi 35-40, chỉ có 2 lái xe tuổi 44-45. Những kiện tướng 
doanh thu ấy bây giờ ra sao?

Lễ hội Truyền thống Vinasun Taxi là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những lái xe xuất sắc nhất trong các lĩnh vực kinh doanh 
giỏi, giữ xe đẹp - lái xe an toàn, trả hành lý khách hàng bỏ quên trên xe, vượt khó và gia đình có nhiều thành viên cùng lái xe cho 
công ty. Trong đó Giải doanh thu cao được xem là danh giá nhất, có giá trị giải thưởng cao nhất. Lái xe đoạt giải được cả công 
ty ngưỡng mộ và được tặng nhiều mỹ danh: Vua doanh thu, Kiện tướng doanh thu...
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doanh thu” để giống cách gọi Pélé 
là “Vua bóng đá”. 
    Thời hoàng kim đó (2005-2009) 
anh được coi là lái xe taxi đẳng 
cấp “quý tộc”. 
    Không quý tộc sao được khi anh 
chỉ là một lái xe taxi bình thường 
mà  được đài truyền hình nước 
ngoài biết tiếng sang phỏng vấn, 
tháng nào thu nhập cũng cao chót 
vót, năm nào cũng được tuyên 
dương mà phần thưởng trị giá hàng 
chục triệu, đã đem về nhà 4 chiếc 
xe gắn máy tay ga như Yamaha 
Mio, Honda SH, xe số như Honda 
Wave đời mới, được tặng dàn máy 
xịn hàng chục triệu đồng, tivi LCD 
gần hai chục triệu... 
    Phần thưởng cho Giải nhất 
Doanh thu cao là một chiếc xe 
gắn máy Nhật xịn (trị giá thời 
đó khoảng từ 16, 17 triệu đồng), 
còn giải Nhì có giá trị thấp hơn. 
Nhưng với Nguyễn Văn Tiếc thì 
có vẻ ngược đời: Năm 2007 khi 
nhận phần thưởng giải Nhì là dàn 
nghe nhạc cao cấp (10 triệu đồng) 
và được tặng thêm chiếc TV LCD 
JVC 29 inch (20 triệu đồng) do 3 
năm liên tiếp đoạt giải nhất - nhì, 
tính ra tổng giá trị gần gấp đôi giải 
Nhất, tới năm 2009 phần thưởng 
giải Nhì là chiếc TV LCD LG 37 
inch. 
    Đặc biệt với thành tích 5 năm 
liền đoạt giải nhất - nhì doanh 
thu cao công ty Nguyễn Văn Tiếc 
được ông Chủ tịch HĐQT trao 
tặng Giải Đặc biệt là chiếc xe tay 
ga Honda SH Italia trị giá gần 140 
triệu đồng.
    Sau khi bị soán ngôi lần 2 thì 
cựu vương Tiếc bắt đầu xuống sức. 

Bước sang tuổi 40 anh đoạt thêm 
2 lần hạng Năm (2010, 2011) 
rồi từ từ hạ cánh: hạng Nhất chi 
nhánh 2012, hạng Nhì chi nhánh 
2013. Còn năm nay chỉ về Nhất 
đội! Anh cho biết mình vẫn giữ 
mức doanh thu như trước, nhưng 
các đồng nghiệp trẻ bây giờ tiến 
bộ thần tốc, doanh thu càng ngày 
càng cao. Anh tự nhận mình cầm 
cự được như vậy là cố gắng lắm 
rồi.
    Nhưng đối với công ty, Nguyễn 
Văn Tiếc vẫn là một tấm gương 
sáng ngời, là kỷ lục gia mà có 
lẽ phải chờ vài năm nữa mới có 
người chinh phục.
Kiện tướng mê cá cược: Đoàn 
Vinh Quang
    Người ngăn cản không cho 
Nguyễn Văn Tiếc lập kỷ lục 3 lần 
đăng quang liên tiếp mang tên 
Đoàn Vinh Quang. Khi anh đăng 
quang tháng 10 năm 2007 thì tôi 
chưa vào công ty. Khi tôi vào công 
ty 10 tháng sau đó thì anh mất hút 
tăm tích! Để viết bài này tôi phải 
điều tra lòng vòng nhiều nơi.
    Người đầu tiên tôi hỏi là một 
cán bộ kỳ cựu của công ty - ông 
Lê Ba, Phó phòng Tổ chức Hành 
chánh, người liên tục có mặt trong 
ban tổ chức Lễ hội Truyền thống 
kể từ lần đầu đến nay. Tiếc rằng 
ông không nhớ. Tôi hỏi kỷ lục gia 
Nguyễn Văn Tiếc thì anh chỉ nhớ 
tên là Quang-đầu-đinh. May thay 
sau đó, anh còn nhớ tên đội trưởng 
của Quang hồi đó là Nguyễn Anh 
Kiệt.
Nguyễn Anh Kiệt hiện là Phó 
Giám đốc Chi nhánh 7, kể: Lúc 

đó tôi là đội trưởng đội 15. Anh 
Quang vào lái xe ngày 31/7/2006 
lúc đó đã 38 tuổi. Nhìn dáng người 
to ngang, cắt đầu đinh thấy ngầu 
nhưng hoạt bát dễ hòa đồng được 
nhiều người mến. Nhưng điều bất 
ngờ nhất là anh lính mới này là 
một “sát thủ” thực sự khi ca nào 
cũng đạt doanh thu cao nhất. Chỉ 
cần 14 tháng từ lái dự bị rồi lên 
lái chính, anh đã nghiễm nhiên 
lật đổ tượng đài Nguyễn Văn Tiếc 
để đứng trên bục cao nhất Giải 
doanh thu cao 2007.
    Nhưng chỉ một năm sau đó, 
Quang bất ngờ chuyển sang đội 
25. Ở đây một thời gian, anh 
chuyển qua đội 32 rồi về lại đội 
25, cuối cùng dừng bước ở đội 45. 
Mỗi nơi anh chỉ trụ lại hơn 1 năm! 
Mỗi khi anh đến đội mới đều xếp 
dự bị sau đó mới lên lái chính. Đó 
là điều lạ vì một lái xe giỏi luôn có 
doanh thu cao thì không một đội 
trưởng nào muốn cho chuyển đội 
và chỉ sắp lái dự bị? Lý do chính 
là không đội xe nào chịu nổi cái 
tính hay ôm doanh thu của Đoàn 
Vinh Quang mà nguyên nhân là 
anh này rất mê cá độ đá banh mà 
bắt độ cứ thua hoài!
    Nguyên đội trưởng 25 Lê Phú 
Khánh (hiện là Phó Giám đốc phụ 
trách khai thác điểm tiếp thị) nhớ 
lại thời đó trong đội anh không cho 
phép lái xe ôm doanh thu vì vậy 
anh Quang chỉ có cách mỗi lần lại 
xin tạm ứng vài trăm ngàn nhưng 
cứ lặp đi lặp lại rất bực mình! 
“Anh Quang-đầu-đinh và anh 
Minh-râu là cặp bài trùng lắm tài 
nhiều tật, kinh doanh giỏi nhưng 
thường vi phạm quy chế. Do hợp 
tính nên đi đội nào cũng xếp cặp 
cùng tài, sau này phải tách ra chứ 
để chung tài không quản lý xiết”. 
Chuyển tới chuyển lui, cuối cùng 
thì cũng có điểm dừng là đội 45 
chi nhánh 4 đúng một năm. Giám 
đốc Nguyễn Xuân Thắng cho 
biết: “Người giỏi thì đội nào cũng 
rất cần, thậm chí trải thảm mời. 
Nhưng với anh Quang thì chúng 
tôi chịu không nổi, xử hoài cũng 
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Kiện tướng kỷ lục:
Nguyễn Văn Tiếc
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không bỏ cái tật ôm doanh thu!”.
    Cuối cùng thì người từng đạt 
danh hiệu kiện tướng doanh thu 
buộc nhận quyết định chấm 
dứt hợp đồng lao động vào ngày 
17/9/2013.
Maradona Trần Hữu Tín
    Có người cho rằng vì át vía 

Nguyễn Văn Tiếc nên cả 2 lái xe 
phế truất ngôi vương của Tiếc đều 
có kết cục xấu.
    Thật vậy người đặt dấu chấm 
hết cho kỷ nguyên Nguyễn Văn 
Tiếc là Trần Hữu Tín một lái xe 
được nhiều người khen rất giỏi 
nhưng dễ dụ, dễ sa ngã. Nếu so 
Tiếc với Pélé thì Tín không khác 
gì Maradona của Vinasun.
    Cũng giống Nguyễn Văn Tiếc, 
Trần Hữu Tín không có kinh 
nghiệm lái taxi. Anh vốn là tài xế 
lái công-tai-nơ chạy đường dài, 
chạy suốt ngày đêm. Nhưng trải 
nghiệm đó giúp anh có sức chịu 
đựng cường độ cao.
    Tháng 12/2007, Tín vào lái taxi 
Vinasun và nhanh chóng nổi tiếng 
do doanh thu cao ngất ngưỡng. 
Thuở ban đầu ấy, so với người khác 
ở độ tuổi 44 đã bắt đầu yếu, nhưng 
Trần Hữu Tín thì vẫn khoẻ cùi cụi 
nhờ sống lành mạnh: không cà 
phê, không thuốc lá, không rượu, 

không bia… Anh chăm sóc xe 
kỹ, lái xe an toàn, phục vụ hành 
khách hoà nhã tận tình… và nhờ 
đó liên tục thiết lập các cột mốc 
về doanh thu ca: từ hai triệu lên ba 
triệu, rối bốn triệu.
    Nhớ lại năm ấy, Tín khoe với 
tôi: Ca doanh thu đầu tiên tôi đạt 
mốc 5,1 triệu là chuyến chở vị 

khách người Ấn Độ xuống Cần 
Thơ. Khách chỉ làm việc khoảng 
một tiếng đồng hồ nên bảo tôi chờ 
để đưa về. Khứ hồi xong vụ này tôi 
thu được 2,8 triệu. Như tài xế khác 
khi đạt doanh thu như vậy thì về 
nghỉ sớm, nhưng tôi thấy còn sớm 
và khỏe nên chạy tiếp luôn suốt 
đêm, được thêm 2,3 triệu nữa! Lúc 
đó, tôi có thâm niên lái taxi đã 
được… 5 tháng. 
    Nhưng do anh quá siêng thường 
nhận nhồi ca và chưa đủ niên hạn 
nên không được khen thưởng trong 
kỳ Lễ hội 2008. Tuy buồn nhưng 
Tín không nản chí vẫn nỗ lực lao 
động, nhờ đó hai năm liên tiếp sau 
đó (2009-2010), anh đăng quang 
kiện tướng doanh thu. Người lái xe 
xuất sắc ấy năm đó vẫn chưa có vợ 
và anh nổi tiếng là một lái xe hiền 
lành, một người con hiếu thảo khi 
chăm sóc mẹ rất chu đáo.
    Tiếc thay sau đó anh bị lôi kéo 

vào con đường bài bạc. Túng quẫn 
vì thua bạc và giảm thu nhập nên 
anh nhiều lần ôm doanh thu. Tuy 
được đồng nghiệp khuyên nhủ và 
giúp đỡ nhưng anh vẫn trượt dài. 
Sau đó anh nghỉ việc, sa sút và qua 
đời vì bệnh hiểm nghèo. Đến nay 
đồng nghiệp vẫn không hiểu vì 
sao một người hiền lành cần mẫn 
như Tín lại thay đổi nhanh đến 
vậy. Đó là do số phận hay từ sự tự 
kiềm chế của mỗi con người? 
Kiện tướng thành đạt: Lê Công 
Long
    Sau Trần Hữu Tín là kiện tướng 
2011 Nguyễn Thế Luông. Tuy 
nhiên tôi muốn đề cập trước kiện 
tướng 2012 Lê Công Long.
    Khi vào công ty tháng 10/2009, 
Long đã có 5 năm kinh nghiệm ở 

hãng M. và X. Anh nhanh chóng 
gia nhập nhóm lái xe xuất sắc 
nhất công ty. Sau khi vuột Giải 
năm 2010 và 2011 do thiếu ca, 
đến năm 2012 Lê Công Long đăng 
quang Giải doanh thu cao với 
doanh thu bình quân kỷ lục: gần 
3,6 triệu đồng/ca.
    Lê Công Long cho biết anh em 
cả nhà đều làm trong ngành công 
an kể cả vợ anh (giáo viên trường 
Cảnh sát nhân dân ở Thủ Đức). 
Bản thân anh cũng tốt nghiệp cao 
đẳng quản trị kinh doanh nhưng 
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Kiện tướng thành đạt:
Lê Công Long

Maradona
Trần Hữu Tín
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đam mê nghề lái xe. Việc đi lái taxi của anh cũng là một 
trải nghiệm nhưng không ngờ thu nhập lại cao đến thế 
(trên 20 triệu đồng/tháng chưa kể tiền bo). Tuy nhiên do 
cận nặng hai độ rưỡi nên cũng khó khăn khi chạy ban 
đêm.
    Hiện nay anh đã nghỉ lái taxi để chuyên tâm quản lý 
doanh nghiệp tư nhân của riêng mình.
Kiện tướng đang lên: Nguyễn Thế Luông
    Trước khi đăng quang kiện tướng doanh thu 2011 thì 
Nguyễn Thế Luông đã từng đoạt Giải 4 doanh thu cao 
2010 cùng lúc với Giải khuyến khích lái xe có tinh thần 
vượt khó.
    Nhưng năm sau, Luông tụt xuống Giải ba doanh thu. 
Anh nói: “Năm đó anh Long chạy quá xuất sắc, bình 
quân mỗi ca hơn tôi gần 250 ngàn đồng. Tôi chỉ thua anh 
Quý (Nguyễn Phi Quý - hạng nhì) chưa tới 30 ngàn!”.
    Tuy nhiên thất bại ấy là động lực để Nguyễn Thế 
Luông vượt qua chính mình. Doanh thu bình quân mỗi 
ca cao hơn năm trước đến 350 ngàn đồng. Kết quả năm 
2013, anh phá sâu kỷ lục của Lê Công Long hơn 100 
ngàn đồng/ca. Tuyệt vời hơn, năm này anh còn đoạt 
cùng lúc 3 giải thưởng danh giá: Giải nhất doanh thu 
cao, Giải nhất bảo quản xe tốt và Giải tư lái xe có tinh 
thần vượt khó.
    Lần thứ nhì trong lịch sử Vinasun, ông Chủ tịch HĐQT 
quyết định tặng thêm Giải đặc biệt cho lái xe xuất sắc 
nhất công ty. Như vậy chỉ trong Lễ hội 2013, Nguyễn 
Thế Luông mang về nhà ngoài chiếc Honda SH Mode 
còn có 1 chiếc Honda RSX và cùng đồng nghiệp chia 
nhau thêm 1 chiếc Honda RSX cho giải nhất bảo quản 
xe tốt.
    Không chỉ lập thành tích xuất sắc trong kinh doanh, 
Nguyễn Thế Luông là một trong 4 lái xe xuất sắc được Bộ 
Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc 
Gia tặng Giải Vô Lăng Vàng 2013. Đích thân bộ trưởng 
Đinh La Thăng trao giải thưởng này.
    Năm nay Nguyễn Thế Luông tiếp tục đăng quang kiện 
tướng doanh thu công ty. Đặc biệt anh tự phá sâu kỷ lục 
của chính mình hơn 230 ngàn đồng và thiết lập kỷ lục 
mới: bình quân doanh thu mỗi ca hơn 3.8 triệu đồng. 
    Và anh đang viết thêm những thành tích xuất sắc để 
sánh ngang tượng đài Nguyễn Văn Tiếc 
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Kiện tướng đang lên:
Nguyễn Thế Luông

Quên một lần trên 100 triệu đồng

Lễ hội truyền thống Vinasun taxi
cấp chi nhánh lần thứ 12 năm 2014

    Đó là trường hợp của anh Quân, khoảng 16 giờ 
30 phút ngày 10/9/2014 anh gọi chiếc taxi do bác 
tài Đinh Văn Khuyến, đội 20 cầm lái đi từ bệnh viện 
Thống Nhất đến đường Chế Lan Viên, Q. Tân Bình. 
Xuống xe anh Quân và tài xế vui vẻ vẫy tay chào nhau, 
thế nhưng anh Quân đã quên bẵng gói tiền 103 triệu 
đồng trên xe. Khi đang “vật lộn” trên đoạn đường kẹt 
xe anh Khuyến nhận được tin từ tổng đài, anh kiểm 
tra và phát hiện chiếc giỏ có gói tiền nằm trên ghế 
sau. Vừa thoát khỏi kẹt xe, anh Khuyến cho xe quay 
lại đường Chế Lan Viên trả lại tài sản cho anh Quân.
    Hôm được lãnh đạo công ty tặng giấy khen kèm 
phần thưởng 1 triệu đồng vì hành động đẹp nhanh 
chóng tự nguyện trả lại tiền cho khách, anh Khuyến 
cho biết: “Tôi nghe tổng đài thông báo khách quên cái 
giỏ có tiên, tôi hay thế chứ hổng biết bao nhiêu. Hôm 
nay lên đây tôi mới biết khách người ta báo số tiền ở 
trỏng trên 100 triệu đồng. Tiền của người ta tôi để yên 
trả lại chứ không tò mò, săm soi tài sản của người ta”.

    Lễ hội truyền thống 
Vinasun Taxi lần thứ 12 cấp 
Chi nhánh được tổ chức từ 
ngày 27/10 đến 08/11/2014.
    Địa điểm tổ chức lễ hội các 
chi nhánh tại TP. HCM (CN1 
đến CN12) tại tầng 1, tầng 2 
Nhà hàng Hai Lúa (số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, 
Quận 5, TP. HCM) từ ngày 27/10 đến 08/11/2014.
    Riêng 3 chi nhánh:
    - Vũng Tàu được tổ chức tại số 11 Thùy Vân, TP. 
Vũng Tàu trong 2 ngày 3-4/11/2014.
    - Bình Dương được tổ chức tại Bình Dương trong 2 
ngày 4-5/11/2014.
    - Đồng Nai được tổ chức tại Nhà hàng Đồng Quê, 
tỉnh Đồng Nai trong 2 ngày 5-6/11/2014.
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Chiếc vali đầy vàng cưới
    Các bác tài cho biết, khách hàng thường hay để 
quên vali đồ cưới, hình cưới trên taxi. Thế nhưng, bỏ 
quên tiền - vàng cưới là trường hợp hiếm hoi. Tài xế 
Vũ Nguyễn Hòa Minh vừa được công ty khen thưởng 
khi anh trả lại đầy đủ cho khách hàng vali cưới có tài 
sản giá trị gồm điện thoại, vàng, váy cưới…
    Được biết, 14 giờ 10 phút ngày 31/8/2014 anh 
Minh chở khách đi từ nhà hàng Đông Phương, đường 
Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú đến khu dân cư Vĩnh Lộc, 
huyện Bình Chánh. Khi xuống xe khách để quên 
chiếc vali bên trong gồm có 1 kiềng vàng 24k trọng 
lượng 3 chỉ, 1 điện thoại Samsung, 1 điện thoại 
Nokia, 2 chiếc áo cưới và hình cưới. Nhận được tin 
báo mất từ anh Tài, tổng đài nhanh chóng liên lạc 
với anh Minh, anh kiểm tra xe và cho biết chiếc vali 
đang nằm trên xe, tài sản được hoàn trả cho anh Tài 
ngay sau đó.

Lễ kết nạp Đảng viên

    Ngày 21/10/2014, Chi bộ khối Xưởng thuộc Đảng 
bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã long 
trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Minh Cảnh 
vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh sinh ngày 12/09/1985, 
nguyên quán tỉnh Tiền Giang vào làm việc tại Vinasun 
Corp.từ ngày 01/12/2006 đến nay, hiện là công nhân 
viên Xưởng sửa chữa Ô Tô Thành Lợi.

Đi cấp cứu bỏ quên 100.000 baht
    Sau một ngày kinh doanh vất vả, anh Lê Thế Long, 
tài 7150 thuộc chi nhánh 1, cho xe ngừng bên đường 
Nguyễn Đức Cảnh, Q.7 nghỉ ngơi. Khoảng 1 giờ 20 
phút sáng ngày 25/9/2014, khi anh đang ngủ trong 
xe bỗng có tiếng đập cửa gọi anh dậy. Anh Long nhìn 
thấy phía trước một chiếc xe Mercedes 5 chỗ bị rơi 
mất một chiếc bánh, trong xe có 2 nam 3 nữ, một cô 
gái đã bị ngất xỉu, bảo vệ Phú Mỹ Hưng gọi anh đưa 
các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Pháp Việt, 
Q.7. Đến nơi, anh Long còn nhắc nhở mọi người kiểm 
tra đồ đạc. Xong, anh cho xe lăn bánh về Bình Thạnh 
rửa xe chuẩn bị giao ca. 
    Đang chạy trên  đường, anh Long nghe tổng đài gọi 
yêu cầu tìm chiếc túi xách tay khách bỏ quên. Tấp 
xe vào lề, anh Long kiểm tra thấy chiếc túi rơi dưới 
sàn bị đạp nằm tuốt dưới ghế ngồi tài xế. Nhận được 
cuộc gọi trực tiếp từ khách hàng, anh Long đã quay 
xe lại bệnh viện Pháp Việt trả lại cho khách chiếc 
túi có 100.000 baht (67.700.000đ). Thấy bác tài thật 
thà, dễ thương, vị khách tên Thư nhờ anh Long chở 
mọi người về Q.Tân Bình, xuống xe bo luôn cho anh 
70.000 tiền thừa. Nhớ đến gói tiền, anh Long hú hồn: 
“Mấy anh chị khách hàng đó trong cái xui bị tai nạn 
cũng gặp cái may là không mất của, còn bản thân tôi 
cũng may mắn không kém, trả được đồ cho khách còn 
chạy thêm được một cuốc “thơm”, nếu tôi đưa xe vào 
rửa chiếc túi chắc bị lấy mất, tôi cũng sẽ gặp không 
ít phiền toái”.

Tài trợ 300 triệu đồng mổ tim cho 6 bệnh 
nhân nghèo tại Hà Nội

    Sáng ngày 8/10, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 
đã trao tặng 300 triệu đồng cho bệnh viện Tim Hà 
Nội cho BS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc bệnh 
viện Tim Hà Nội đại diện tiếp nhận. Đây là số tiền 
ủng hộ kinh phí mổ tim cho 6 bệnh nhân nghèo bị 
bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Tim Hà Nội thông 
qua chương trình “Những trái tim đồng cảm lần thứ 
6”. Trước đó, Vinasun cũng tài trợ 200.000.000đ cho 
chương trình giao lưu nghệ thuật “Những Trái tim 
đồng cảm”. 
    Thông qua tổng số tiền tài trợ cho hai chương 
trình là 500 triệu đồng, lãnh đạo Vinasun mong 
muốn cùng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh 
đời bất hạnh thiếu may mắn. Ngoài tài trợ cho hai 
chương trình trên, trong những năm qua, Vinasun là 
doanh nghiệp luôn thể hiện trách nhiệm đối với xã 
hội thông qua hàng loạt chương trình hỗ trợ xây cầu 
ở vùng sâu vùng xa, xây nhà tình nghĩa tình thương, 
trao học bổng cho sinh viên nghèo…
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Trả lại chiếc điện thoại trăm triệu
    12 giờ ngày 3/9/2014 chị Nhưng đón xe đi từ 
chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, huyện Nhà Bè đến 
chung cư Phú Hoàng Anh - Nhà Bè. Mặc dù cước 
taxi chỉ có 12.000đ, nhưng khi xuống xe chị Nhung 
làm rơi lại trên ghế sau chiếc điện thoại nhãn hiệu 
Vertu Constellation trị giá 129 triệu đồng. Người chở 
chị Nhung là bác tài Nguyễn Duy Khang. Khi đang 
chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu 
Thọ chợt anh phát hiện chiếc điện thoại chị Nhung 
làm rơi và gọi ngay lên công ty thông báo. Cùng lúc, 
chiếc Vertu có cuộc gọi đến, anh Khang bắt máy gặp 
ngay chị Nhung cho biết mình là chủ chiếc điện 
thoại. 12 giờ 20 phút anh Khang hoàn trả chị Nhung 
chiếc Vertu giá trị ngay trước cổng siêu thị Lottle 
Mart, Q.7. Chị Nhung cảm ơn và gọi lên tổng đài 
phản hồi đã nhận lại chiếc điện thoại. Ngày 16/9, 
anh Khang được công ty khen thưởng 500.000đ.
    Theo thống kê từ phòng Giải quyết Khiếu nại 
Khách hàng Vinasun, tính từ tháng 1/2014 đến ngày 
16/9/2014, công ty có tổng cộng 8.646 trường hợp 
tài xế trả tài sản cho khách hàng với tổng tài sản 
trên 4,5 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9 (tính đến ngày 
16/9), có 553 trường hợp với tổng tài sản ước tính 
trên 757 triệu đồng.

   Sáng 11/10, tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm 
ngày Doanh nhân Việt Nam - Tôn vinh 
“Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 
2014”, ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 
là một trong 10 cá nhân được UBND 

TP.HCM tặng bằng khen do đã 
có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, được 
bình chọn Doanh nhân TP.HCM 
tiêu biểu nhiều năm liên tục 
(2006-2014). Ông cũng là một 
trong 10 cá nhân được Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng 
Bằng khen là doanh nhân tiêu 
biểu trong sự nghiệp phát triển 
KT-XH của TP.HCM, góp phần 
thúc đẩy sự nghiệp phát triển 
cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam 2013-2014.
  Danh hiệu Doanh nhân 
TP.HCM tiêu biểu được tổ chức 
hàng năm (từ năm 2011 tổ chức 
2 năm 1 lần) nhằm tôn vinh 
những lãnh đạo doanh nghiệp 
xuất sắc nhất. Mỗi năm chỉ có 
100 doanh nhân được UBND 
TPHCM công nhận danh hiệu 

này. Ông Đặng Phước Thành là 
một trong những doanh nhân 
nhận danh hiệu này ngay từ 
lần tổ chức đầu tiên năm 2005. 
Ông cũng được VCCI công nhận 
danh hiệu Doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu năm 2009 và 
2013.
  Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp TP.HCM Huỳnh Văn 
Minh nhấn mạnh vai trò của 
cộng đồng doanh nghiệp và đội 
ngũ doanh nhân trong công cuộc 
đổi mới và hội nhập. Theo ông, 
100 doanh nhân được tôn vinh 
lần này thật sự là những dũng sĩ, 
những người chiến sĩ tiêu biểu. 
Họ đã mạnh dạn đổi mới, xuất 
sắc lãnh đạo doanh nghiệp vượt 
qua khó khăn, thách thức trong 
thời buổi kinh tế suy thoái và 
có nhiều đóng góp cho sự phát 
triển của thành phố.

Lớp tập huấn nội quy - quy chế nội bộ

    Ngày 20/10/2014, công ty tổ chức khai giảng Khóa 
tập huấn nội quy công ty và quy chế xử lý vi phạm 
nội quy lao động năm 2014 dành cho BGĐ các chi 
nhánh, ban ĐH đội xe và cán bộ thanh tra, kiểm 
soát, điều hành điểm tiếp thị. 
    Khóa học được diễn ra trong 3 ngày 20, 22, 24 
với mục đích quán triệt nội dung trong thỏa ước lao 
động tập thể, nội quy lao động và Quy chế xử lý vi 
phạm nội quy lao động đối với nhân viên lái xe taxi 
Vinasun nhằm nâng cao ý thức kỷ luật để phục vụ 
khách hàng chu đáo nhất. 
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Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành: Một trong mười Doanh nhân TP.HCM 
tiêu biểu nhất 2006-2014

Ông Đặng Phước Thành nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tôn vinh Doanh nhân 
TPHCM tiêu biểu năm 2012.
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Người khách may mắn

    Tài xế Trương Khắc Hạnh vừa được công ty tặng 
giấy khen và thưởng nóng 1 triệu đồng sau hành động 
tự giác trả lại cho khách hàng toàn bộ tài sản gồm 
137 triệu đồng, 2.000USD, 1 điện thoại Iphone 5.
    Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 28/9/2014 lái xe 
Trương Khắc Hạnh chở hai vị khách đi từ cây xăng 
Trường Sơn, Q.Tân Bình về Phú Mỹ Hưng, Q.7. Khi 
xuống xe hai vị để quên chiếc giỏ xách bên trong có 
137.000.000đ, 2.000 USD, 1 điện thoại Iphone 5. 
Anh Hạnh không hay biết cho xe về bãi rửa, trong 
lúc chờ đến lượt mình anh tình cờ kiểm tra xe và 
bỗng phát hiện chiếc giỏ bị bỏ quên trên băng ghế 
sau. Anh vội gọi ngay về tổng đài thông báo, chờ đợi 
chủ nhân của chiếc túi tìm đến. Khoảng 20 phút sau 
nhận được phản hồi từ tổng đài, anh quay xe lại Phú 
Mỹ Hưng trả chiếc giỏ cho khách. Khi được hỏi anh 
có biết chiếc túi chứa nhiều tiền? Anh Hạnh cho biết 
“Khi tôi phát hiện chiếc túi, tôi không hề mở ra xem. 
Thiết nghĩ, con người ta ai cũng có lòng tham, tò mò 
mở ra xem lòng lại… áy náy dẫn đến… táy máy, thà 
rằng tôi chả xem sẽ tốt hơn. Khi tôi mang chiếc giỏ 
đến, khách mở ra kiểm tra tôi mới biết có nhiều tiền 
như thế. Trả lại tài sản cho khách, thấy người ta cười 
rạng rỡ, hậu tạ tôi chút tiền xăng tôi đã vui lắm rồi”.

Nửa đêm trả ví cho khách

    Điều bất ngờ này rơi trúng vào tài xế Nguyễn Văn 
Phụng, tài 5737 khi hơn 12 giờ khuya ngày 15/9/2014 
anh chở một vị khách nước ngoài có hơi men nồng 
nặc đi từ Hoàng Anh Gia Lai 3 - Nhà Bè về số 6, 
đường Thi Sách, Q.1, trước khi rời đi anh Phụng còn 
viết cho khách hóa đơn bán lẻ. Đang vi vu lăn bánh 
qua cầu Khánh Hội, Q.4 anh Phụng chợt phát hiện 
những tờ hóa đơn rơi rải rác trên ghế sau, nhìn kỹ anh 
Phụng còn tìm được chiếc ví bên trong có tổng số 
tiền gồm 8.000 Yuan, 42.000 Yen nằm trên ghế. Bất 
chấp thời gian đã hơn 1 giờ sáng, anh Phụng vẫn gọi 
cho đội trưởng đội 70 “báo án”, chờ sáng mai chuyển 
giao cho đội trưởng mang về công ty tìm chủ nhân 
chiếc ví. Thế nhưng, khoảng 20 phút sau, anh Phụng 
nghe tổng đài đang tìm bác tài chở cuốc khách về 26 
Thi Sách, anh phản hồi mình là người chở khách và 
có nhặt được chiếc bóp. Sáng cùng ngày, anh Phụng 
đưa chiếc bóp nhờ đội trưởng mang về công ty trả 
lại khách. Được công ty khen thưởng 500.000đ, anh 
Phụng bộc bạch “Khách hàng đi xe bỏ quên đồ là tui 
trả lại ngay. Có nhiều trường hợp tui chủ động trả lại 
cho khách luôn mà không cần báo cho công ty biết. 
Cách đây không lâu tôi cũng vừa trả khách điện thoại 
Galaxy, đó là việc tài xế chúng tôi vẫn thường làm. 
Thiết nghĩ, mình có uy tín, trung thực khách mới gắn 
bó với mình”.

Bà cụ bị lẫn rơi 1 lượng vàng

    8 giờ 15 phút ngày 29/8/2014, đang xếp tài tại khu 
vực Thanh Đa, tài xế Nguyễn Lâm Anh nhận chở bà 
cụ đi từ địa chỉ 48 Thanh Đa, Q. Bình Thạnh đến 
bệnh viện Q. Bình Thạnh. Sau đó có khách từ trong 
bệnh viện lên xe kêu anh chở về đường Vạn Kiếp, 
Q.Bình Thạnh. Vị khách vừa lên xe bỗng phát hiện 
chiếc túi vải nhỏ màu đỏ bên trong có vàng nằm trên 
băng ghế sau liền thông báo cho bác tài. Anh đoán 
bà cụ đã để rơi nên điện thoại về điểm xếp tài báo 

cho điều hành, ngay lúc này tổng đài gọi cho anh, 
bác tài Lâm Anh cho biết mình đang giữ túi vàng sẽ 
quay về điểm tiếp thị trả khách. 40 phút sau, anh đã 
trao trả túi vàng bên trong có 1 lượng vàng 18K bao 
gồm: 2 đôi bông tai, một lắc tai, 1 dây chuyền mặt 
cẩm thạch và 1 chiếc nhẫn cho chị Thư - cháu bà cụ 
trước sự chứng kiến của điều hành công ty. Thư cho 
biết, bà cụ bị lẫn nhưng kiên quyết không cho ai giữ 
tài sản của mình, may mắn nhờ bác tài tốt bụng bà cụ 
mới không bị mất túi vàng. Bác tài Anh được công ty 
tuyên dương và thưởng nóng 500.000đ.
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Trả valy tiền cho khách Nhật

    Công ty vừa thưởng nóng cho bác tài Hứa Tạo Hùng 
thuộc đội 11, chi nhánh 1 số tiền 500.000đ khi anh chủ 
động trả lại cho vị khách người Nhật chiếc valy có tiền 
USD, Yen Nhật, điện thoại, giấy tờ tùy thân.
    Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/9/2014, anh Hùng đón 
2 vị khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về 2 địa chỉ khác 
nhau, một ở đường Thi Sách và một ở 473 Điện Biên Phủ. 
Trả khách xong anh đến tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu xếp 
tài. Trong lúc đang đợi khách, anh Hùng nhận được cuộc 
gọi từ tổng đài cho biết vị khách đã bỏ quên chiếc valy. 
Kiểm tra xe anh phát hiện chiếc valy và thông báo anh sẽ 
đợi khách đến nhận lại. Vị khách có mặt sau đó ít phút 
và nhận lại chiếc valy còn nguyên vẹn bên trong gồm có 
1.500USD, 15.000 Yen, 1 điện thoại Nokia, 1 điện thoại 
Docomo, 1 hộ chiếu. Anh Hùng nói: “Lúc nghe báo khách 
quên đồ, tui thấy may mắn vì mình còn ở điểm xếp tài, có 
điều hành chứng minh mình trung thực. Nhìn người ta vui 
mừng khi thấy chiếc valy tui cũng vui lây”.

Tìm lại chiếc đồng hồ đính kim cương
    Tài xế Trần Tấn Phúc được công ty khen thưởng 
500.000đ khi anh trả lại cho chị Thúy chiếc đồng hồ kim 
cương trị giá 100 triệu đồng. Theo đó, 12 giờ 10 phút ngày 
27/8/2014 anh Phúc chở gia đình chị Thúy đi từ quán 
Ngon, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 về đường số 3A, 
Q.7. Sau đó, anh Phúc tiếp tục chở 3 cuốc khách khác thì 
nhận được cuộc gọi từ tổng đài khách làm rơi chiếc đồng 
hồ hiệu Dunhill đính kim cương trị giá 6.000USD. Kiểm 
tra xe anh phát hiện chiếc đồng hồ trên mặt có đính kim 
cương và dây đeo bằng vàng 18K bị rơi ở kẽ ghế. Được 
tổng đài cung cấp số điện thoại của khách, hôm sau xuống 
ca, anh Phúc chạy sang nhà chị Thúy trả lại chiếc đồng 
hồ. Anh Phúc nói: Đây không phải là lần đầu tôi trả lại đồ 
bỏ quên cho khách. Lần trước chở bà khách nước ngoài từ 
Dinh Độc Lập về số 11B Thái Văn Lung, Q.1, khách cũng 
quên máy chụp hình Canon chuyên dụng. Tôi cũng trả lại 
cho khách đàng hoàng. Mỗi lần khách vui mừng nhìn thấy 
tài sản của mình tôi cũng vui lây.

Tài xế vất vả tìm người đánh rơi
31 triệu đồng

    Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 12/10/2014, lái xe 
Lê Văn Cảnh, tài 2830 thuộc đội VT1 gọi tổng đài 
thông báo trên xe anh có 1 túi nhựa chứa rất nhiều 
tiền do khách hàng bỏ quên. Anh Cảnh nghi ngờ 
nhóm khách anh vừa chở từ khách sạn Imperial 
đến Cáp Treo Vũng Tàu đã đánh rơi. Anh bèn nhờ 
công ty hỗ trợ liên lạc với khách sạn tìm người 
mất của. Sau đó anh Cảnh mang túi nhựa về văn 
phòng cùng với ban giám đốc chi nhánh kiểm 
tra, trong  túi có 31.531.000đ.  Nhận được thông 
báo từ Vinasun, lễ tân khách sạn ImPerial nhanh 
chóng gọi cho khách hàng nhưng điện thoại trong 
tình trạng không liên lạc được. Mãi đến 17 giờ, lễ 
tân liên lạc được với khách hỏi xem trong nhóm 
có ai làm rơi túi tiền? Sau đó xác nhận khách hàng 
Trần Lê Thùy Trang là chủ nhân số tiền trên. Đại 
diện chi nhánh Vũng Tàu đã trao lại toàn bộ số 
tiền cho chị Trang ngay sau đó. 
    Ông Đoàn Văn Nghĩa - Giám đốc An ninh 
khách sạn Imperial cho biết: Khi nhân viên chúng 
tôi liên lạc với khách, cô Trang cực kỳ bất ngờ 
bởi cô ấy không nhớ đã để quên túi tiền ở nơi 
nào, cô ấy nghĩ rằng số tiền trên đã mất. Về phía 
khách sạn Imperial, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng 
vào Vinasun. Kể từ khi hai bên hợp tác đến nay, 
Vinasun luôn chăm sóc khách hàng và đối tác 
cực tốt, thông tin phản hồi cho chúng tôi luôn 
kịp thời, nhanh chóng. Bản thân các bác tài của 
Vinasun cũng có đạo đức tốt, trung thực luôn phục 
vụ khách hàng tận tình, chu đáo.
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Anh cảm thấy môi trường làm 
việc ở Vinasun thế nào?
    Quê tôi ở Hà Tĩnh, tôi vào 
thành phố tìm việc làm từ năm 
1994, tôi đã trải qua rất nhiều 
nghề từ làm thợ, làm công nhân 
ở KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai. 
Sau đó tôi chuyển qua làm công 
nhân kỹ thuật cho công ty ở Khu 
Công Nghệ Cao, Q.9 với mức 
lương trên 2 triệu đồng/tháng. 
Thế nhưng công việc này phải 

ở xa nhà, vì vậy tôi quyết định 
tìm việc gần nhà để dễ bề chăm 
lo cho vợ con. May mắn lúc còn 
làm ở Khu Công Nghệ Cao tôi 
tranh thủ đi học lấy cái bằng lái 
“dằn túi”. Lúc này có thằng em 
quen, chạy bên hãng M. đã rủ 
tôi về và một người bạn đầu quân 
cho Vinasun cũng thuyết phục tôi 
nên về Vinasun vì “hãng đang 
trên đà phát triển mạnh, rất được 
khách ưa chuộng”. Cuối cùng tôi 

quyết định về Vinasun vào ngày 
8/5/2008. Tôi khác với anh em 
đồng nghiệp đã có kinh nghiệm 
lái xe ở những hãng khác chuyển 
qua, tôi là lính mới hoàn toàn nên 
gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tôi 
mất khoảng 5 tháng học hỏi anh 
em đồng nghiệp, thiết lập mối 
quan hệ với khách hàng… từ từ tôi 
có khách mối. Sau mấy tháng tôi 
cảm thấy lái taxi là một lựa chọn 
đúng đắn. Bởi vì mức thu nhập 

Người chuyên
                   chở khách mối

Lê Anh Hương, tài 3886 trở 
thành cái tên có doanh thu cao 
của đội ĐN3 trong nhiều năm, 
hơn 6 năm làm việc tại Vina-
sun Taxi anh đã đạt thành tích 
5 năm liền nhận giải lái xe có 
doanh thu cao cấp chi nhánh, 
cấp đội… Để đạt được thành 
tích ấn tượng, anh Hương cho 
biết, bản thân đã phải nỗ lực 
nhiều trong việc giữ gìn và tạo 
ấn tượng tốt với hành khách 
để giữ mối. “Tiếng lành đồn 
xa” nhiều khách hàng tìm đến 
anh thông qua lời giới thiệu 
của bạn bè, đồng nghiệp. Theo 
anh Hương, đó là kết quả của 
cả một nghệ thuật tiếp thị và 
chăm sóc khách hàng.

Lái xe
Lê Anh Hương

Minh Anh
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cải thiện đáng kể, từ lương công 
nhân trên 2 triệu đồng/tháng thu 
nhập lái taxi của tôi tăng lên gấp 
2 - 3 lần. Tính đến thời điểm này, 
Vinasun là công ty tôi trụ lại lâu 
nhất: 6 năm. Việc tôi gắn bó dài 
hạn ở Vinasun đã chứng minh môi 
trường làm việc ở Vinasun rất ổn 
định, mang lại cho tôi thu nhập 
tốt. 
Thiết lập mối quan hệ với khách 
hàng, điều này có ý nghĩa gì đối 
với công việc lái xe của anh?
    Khác hẳn thành phố lớn, lái 
taxi ở khu vực tôi có đặc thù riêng, 
đó là phải thiết lập mối quan hệ 
với khách hàng để giữ mối. Bởi 
vì đây là khu vực chủ yếu chạy 
nhờ khách mối. Vì vậy anh em 
đồng nghiệp phải đoàn kết, giúp 
đỡ nhau hết mình. Khó có chuyện 
một mình độc diễn đón Đông 
rước Tây. Mỗi người đều tạo nên 
một lực lượng khách “ruột” riêng, 
khi khách ruột gọi trùng giờ nhau 
thì mình hỗ trợ cho anh em đưa 
rước và ngược lại. Tôi chạy khu 
vực KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai, 
ngẫm lại tôi cũng có duyên, xưa 
làm công nhân phía trong, nay trở 
thành lái xe chờ đón khách bên 
ngoài KCN. Khách hàng của tôi là 
khách văn phòng người Việt Nam, 
Nhật, Hàn Quốc… Tâm lý khách 
thích tài xế quen chở, người ta có 
cảm giác an tâm, tin tưởng.
    Phục vụ khách nước ngoài có khó 
khăn đôi chút, bởi vì ngôn ngữ bất 
đồng, nhiều lúc mình phải nhìn 
“hình nền” để đoán ý khách muốn 
gì, phải nắm bắt tâm lý khách 
hàng để chăm sóc, phục vụ chu 

đáo. Nhiều vị khó tính lắm, mà tôi 
thì có nhiều khách mối, lúc đang 
chạy xe người ta gọi cho mình, tôi 
phải nghe và gọi cho anh em đến 
đón, thế là vị khách trên xe khó 
chịu, tôi phải nhẹ nhàng xin lỗi và 
dùng nụ cười tươi rói để “hạ nhiệt”. 
Khách mối của tôi đa phần đi xa, 
chở người ta đi ăn nhậu, trong khi 
đợi 3 -5 tiếng đến rước họ về thì 
tôi ráng tranh thủ kiếm vài cuốc 
khách vãng lai quanh khu vực. 
Nói vậy anh hoàn toàn nhờ khách 
mối?
    Mỗi ngày kinh doanh, số lượng 
khách mối tôi chở chiếm từ 70 - 
90%. Trong giai đoạn từ năm 2010 
- 2012 lượng khách mối nhiều tôi 
chạy không kịp, phải nhờ anh em 
hỗ trợ. Có những vị khách tôi có 
được thông qua mối “quan hệ bắc 
cầu”: khách mối này giới thiệu 
khách mới rồi khách mới khi trở 
thành khách mối lại giới thiệu 
tiếp. Vì vậy khách tìm đến tôi khá 
đông. Bây giờ số lượng giảm đáng 
kể, nguyên nhân là các công ty 
khách siết chặt việc di chuyển của 
nhân viên, số lần đi giảm, số tiền 
đi cũng hạn chế. Để có được lực 
lượng khách mối tôi cũng phải bỏ 
ra nhiều tâm huyết chú trọng cung 
cách phục vụ thật tốt, chạy xe cẩn 
trọng, đồ đạc khách quên được 
hoàn trả đàng hoàng. Đặc biệt, 
phải giữ uy tín với khách hàng, ví 
như người ta gọi điện hẹn tôi 10 
phút có mặt, tôi phải luôn tuân thủ 
đến đúng giờ, nếu bận hay đang ở 
xa phải nhờ ngay đồng nghiệp đến 
rước, không để khách chờ đợi lâu 
sinh ra bực mình, khó chịu. 
    Ban ngày tôi đưa rước khách ở 
các công ty, ban đêm tôi chạy ở 
các điểm tiếp thị, thường thì mệt là 
tôi nghỉ, hôm nào ế quá ráng bào 
tới 3 - 4 giờ sáng. Tuy nhiên, chạy 
ban đêm tôi thấy mối nào mang lại 
cảm giác an tâm tôi mới dám chạy, 
đề phòng được lúc nào hay lúc đó. 
Để hạn chế bất trắc tôi thường chờ 
đón khách ở những quán ăn Hàn 
Quốc, quán nhậu… 

Doanh thu của anh năm nay thế 
nào?
    Doanh thu năm nay của tôi cũng 
bằng năm trước, nhưng do anh em 
trẻ tuổi chạy tốt quá nên tôi không 
có “vé” xếp hạng. Bù lại, tôi và 
anh bạn chạy chung vừa đưa xe đi 
thi giải xe đẹp, và may mắn chúng 
tôi cũng có giải. Nhìn chung, đối 
với công việc hiện tại, tôi khá hài 
lòng, bởi vì bây giờ có công việc 
tay chân nào làm lương 20 triệu 
đồng/tháng đâu, trừ khi đi kinh 
doanh buôn bán. Vả lại, công việc 
lái xe tính thời gian cũng khá thoải 
mái, không phụ thuộc. 
    Tôi kiếm được số tiền nhiều 
như vậy là nhờ tôi tăng ca, chạy 
3 ca tôi nghỉ một ca, một tháng 
tôi chạy từ 21 - 23 ca. Nhờ có 
khách mối nên tôi chạy vẫn đảm 
bảo doanh thu và giữ gìn được sức 
khỏe. Bình quân mỗi ca tôi kiếm 
được 700.000đ - 1.000.000đ. Như 
vậy, mỗi tháng thu nhập khoảng 
17 - 20 triệu đồng. Với số tiền 
tôi kiếm được, cộng với lương vợ 
trên 5 triệu/tháng, gia đình tôi có 
cuộc sống tương đối thoải mái lo 
được cho hai con đi học hành và 
để dành chút đỉnh. Tóm lại, tôi hài 
lòng với công việc hiện tại và sẽ 
gắn bó lâu dài với công ty   

Thành tích doanh thu:
- Năm 2009: Nhì đội.
- Năm 2010: Nhất đội.
- Năm 2011: Nhì chi nhánh.
- Năm 2012: Nhất đội.
- Năm 2013: Nhì chi nhánh.

Tạ Minh Quang - Đội trưởng đội 
ĐN3: 
Anh Lê Anh Hương là người tử tế, tốt 
tính, đạo đức tốt. Anh ấy vào lái xe 
cho Vinasun từ năm 2008 đến nay 
chưa bao giờ bị khách hàng phàn 
nàn, anh được khách khen ngợi là 
người cẩn trọng, vì vậy anh ấy có 
rất nhiều khách mối. Anh cũng là 
người rất hòa đồng với đồng nghiệp, 
thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp 
trong công việc đưa rước khách. 
Doanh thu anh Hương luôn nằm 
trong top 10. Năm nay anh ấy không 
đạt giải doanh thu cao nhưng bù lại 
được đi thi giải xe đẹp.
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THÀNH TÍCH VINASUN NĂM 2014

Năm 2014 tiếp tục là năm kinh doanh thành công của 
Vinasun. Chúng ta đã đạt được những thành quả tốt về 
các mặt, đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  
Đánh giá cao những đóng góp to  lớn trong phát triển kinh 
tế xã hội của Vinasun, các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn 
thể, tổ chức xã hội đã công nhận và trao tặng nhiều Bằng 
khen, danh hiệu cao quý... Đó là thành tích chung của toàn 
thể công ty trong đó có sự đóng góp rất lớn của anh chị 
em lái xe.
Nhân Lễ hội Truyền thống Vinasun Taxi lần thứ 12, xin giới 
thiệu một số thành tích tiêu biểu nhất


