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- Luật sư Tạ Long Hỷ
- Huỳnh Văn Sĩ 
- Nguyễn Bảo Toàn
- Đặng Phước Hoàng Mai
- Nguyễn Hữu Dũng  
- Nguyễn Thị Quỳnh Liên
- Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Chuyện nhỏ... mà không nhỏ

Gia đình ông Nguyễn Văn Tư
Nghề cha truyền con nối

Nữ tài xế Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Người phụ nữ đầy nghị lực
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Vinasun được tôn vinh
hãng taxi hàng đầu TPHCM

Những tình huống lạ và độc đáo

Vào tối 27/3, tại Công viên 23/9, Lễ tôn vinh Thương hiệu Du lịch 
TP HCM 2014 đã diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP 

HCM 2014. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận và 
kỷ niệm chương cho 100 đơn vị được xếp hạng Doanh nghiệp dịch 
vụ du lịch hàng đầu TP HCM. Trong lĩnh vực vận chuyển du lịch 
Vinasun tiếp tục được tôn vinh là hãng taxi hàng đầu. 

Đây cũng là năm thứ tư của lễ tôn vinh các thương hiệu du lịch hàng 
đầu TP HCM do Sở VH-TT và DL kết hợp cùng Hiệp hội Du lịch TP 
HCM tổ chức. Lễ tôn vinh như một sự công nhận của cộng đồng đối 
với những đóng góp tích cực của doanh nghiệp cho sự phát triển của 
du lịch TP HCM nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trong thời 
gian qua. 

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - mong muốn 
những doanh nghiệp được bình chọn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ để những sản phẩm, thương hiệu 
du lịch được tôn vinh luôn hấp dẫn, độc đáo, đủ sức cạnh tranh trong 
quá trình hội nhập. Lãnh đạo thành phố cũng hy vọng các doanh 
nghiệp chưa đạt giải vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu với mục tiêu không chỉ 
cho việc bình chọn trong những năm sau mà còn vì sự trưởng thành, 
lớn mạnh của đơn vị và phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

PTGĐ/TT - kiêm Giám đốc Taxi Tạ Long Hỷ tại Lễ tôn vinh các thương hiệu 
du lịch hàng đầu TP HCM do Sở VH-TT và DL kết hợp cùng Hiệp hội Du 
lịch TP HCM tổ chức.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa quý cổ đông Công ty,

 Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Trên bình diện 
toàn cầu, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Bên cạnh những tác động tiêu cực khá 
lớn tới hoạt động kinh doanh do nền kinh tế bị trì trệ, năm 2013 cũng là năm ngành giao thông vận tải, đặc biệt là dịch vụ 
vận tải taxi chịu sự điều chỉnh của hàng loạt quy định pháp luật mới ban hành, giá đầu vào ô tô, vật tư phụ tùng, xăng dầu, 
các loại phí vẫn ở mức cao và thường xuyên biến động… Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với hoạt động 
của Công ty.

 Trong tình hình đó, với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị đã luôn bám sát thị 
trường, đồng hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động, phát huy trọn vẹn các thế mạnh của Vinasun, nỗ lực hoàn 
thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2013 giao phó. Kết quả hoạt động năm 2013 đã tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Vinasun với hiệu quả 
kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 
những nét nổi bật trong kết quả hoạt động:

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19/04/2013 về việc phát hành cổ 
phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 100 CP được 
chia thêm 35 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu lên: 40.499.818.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/08/2013 về việc tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản 
trị đã thực hiện thành công việc phát hành 3 triệu cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 404.998.180.000 đồng lên 
434.998.180.000 đồng. Số tiền từ đợt phát hành trên đã được bổ sung vào nguồn vốn đầu tư theo phương án phát hành.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 
sản xuất kinh doanh: tổng doanh thu kinh doanh vượt 9,62 % so với kế hoạch và tăng 16,4% so với năm 2012, lợi nhuận 
sau thuế vượt 25% so với kế hoạch và tăng 48,17% so với năm 2012.

 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản về gia tăng thị phần, khách hàng, các điểm tiếp thị, đầu tư 
xe phát triển kinh doanh. Thực hiện tiết kiệm chi phí, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh. Đã tiếp tục chỉ đạo, xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình quản lý tập trung, nâng 
cao năng lực quản lý, minh bạch tài chính, thông tin chính xác, kịp thời. Hoạt động tài chính Công ty được đánh giá minh 
bạch, lành mạnh và hoạt động hiệu quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện gắn chặt mục tiêu gia tăng giá trị cho đối 
tác và khách hàng.

 Tất cả các kết quả thực hiện đều đã đi đúng định hướng phát triển chiến lược trung và dài hạn của Công ty đã 
được HĐQT đề ra và báo cáo Đại hội cổ đông, tiếp tục duy trì vị trí tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ Taxi, khẳng định 
đúng đắn và thành công theo đúng mục tiêu của Vinasun phát triển ổn định và bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--- oOo ---
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2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
	 2.1	Các	cuộc	họp	và	các	quyết	định	của	Hội	đồng	quản	trị:
 Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực 
hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định 
chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển 
kinh doanh (chi tiết các cuộc họp được thể hiện trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2013).
Qua các cuộc họp HĐQT các quyết định các vấn đề chính sau:
 - Nội dung Đại hội cổ đông 2013. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2013.
 - Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 và Nghị quyết Đại 
hội cổ đông bất thường ngày 27/08/2013.
 - Các quyết định việc thanh toán cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.
 - Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2013.
 - Quyết định thông qua kết quả kinh doanh 2013, kế hoạch  kinh doanh 2014, dự kiến phân phối lợi nhuận 2013 
và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014.
 2.2	Thù	lao	HĐQT	và	Ban	Kiểm	Soát	năm	2013:
 Nghị quyết Đại hội động cổ đông thường niên năm 2013 đã phê chuẩn tổng thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản 
trị là 1,5% trên thực tế lợi nhuận sau thuế 2013.
 Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty mẹ: 217.332.800.447 đồng
 - Thù lao HĐQT và Ban điều hành 2013: 3.259.992.007 đồng
 2.3	Đánh	giá	thực	hiện	trách	nhiệm	của	Hội	đồng	quản	trị:
 - Thực hiện thông tư  121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 07 năm 2012, quy định về Quản trị 
Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, tháng 04/2013, Vinasun đã soạn thảo và ban hành mới Điều lệ Công ty. Tiếp 
đó, Quy chế Quản trị Công ty cũng được sửa đổi và ban hành, nhằm hướng dẫn và cụ thể hóa việc thi hành các quy định 
về Quản trị Công ty quy định trong Điều lệ mới.
 - Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển đầu xe, thu hút khách hàng, 
gia tăng thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công tác dự báo và quản trị rủi ro được chú trọng tăng cường. Tiếp tục 
hoàn thiện công tác tái cấu trúc bộ máy, phát huy tính chủ động của các đơn vị, chi nhánh, tiết kiệm chi phí hoạt động. 
Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu và công tác truyền thông. Cùng với đảm bảo cân đối hài hoà lợi ích của Công 
ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững 
của Công ty, năm 2013 Vinasun đã đưa các giá trị văn hoá doanh nghiệp của Vinasun lên tầm cao mới với rất nhiều danh 
hiệu cao quý do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng.

 - Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động 
của Vinasun. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách kinh 
doanh, về cơ chế hoạt động và một số vấn đề kinh doanh khác.

 - Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch 
ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động 
điều hành của Ban Tổng giám đốc.

 - Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và 
sự đồng thuận cao của các cổ đông.

 - Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

 HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
của mình theo điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

 Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông 
qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các 
quy chế quản trị công ty đã ban hành.
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 HĐQT đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh và 
chiến lược phát triển đã đề ra, tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành hoặc 
những cuộc họp chuyên đề, đề án, dự án để trình Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT đều tham 
khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

 Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty, Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban đều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tuỵ, thường 
xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, và đột xuất để bàn bạc, tham khảo, thống nhất các giải pháp - tổ 
chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

4. Mục tiêu và kế hoạch năm 2014:

 Dự báo năm 2014 nền kinh tế đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn nhưng vẫn tiềm tàng những bất ổn, khó 
lường. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững gắn chặt tăng cường quản trị rủi ro, năm 2014 Công ty 
phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh là 3.458,4 tỷ tăng 9,51% so với 2013; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ, 
tăng 14,5% so với năm 2013. Cổ tức dự kiến là 20%, thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 435 tỷ lên 565,5 tỷ đồng thông qua 
việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100 CP được chia thêm 30 cổ phiếu; đồng 
thời đảm bảo hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro.

 Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2014 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài 
chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân 
sự, chính sách phù hợp:
 - Tập trung triển khai chiến lược phát triển Vinasun giai đoạn 2015, quyết tâm giữ vững và phát triển Vinasun vai 
trò hàng đầu Việt Nam
 - Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng 
tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu.
 - Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân lực.
 - Kiểm soát chất lượng dịch vụ gắn chặt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, 
tăng cường đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp.
 - Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, 
nghiên cứu và áp dụng các cộng cụ quản trị rủi ro tài chính.
 - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hạ tầng quy trình làm việc Công ty tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 - Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh văn hóa Vinasun chuyên nghiệp, hiện đại, kề vai sát 
cánh và hướng đến cộng đồng.

 Trên đây là Báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị 2013 và định hướng kế hoạch năm 
2014, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

 Hội đồng quản trị xin được kính gửi tới Quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc, thành đạt và may mắn.

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH
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Mã số NGUỒN VỐN ThUyếT 
mINh SỐ cUỐI NăM SỐ đầU NăM

100 A. TÀI SẢN NGẮN hẠN 406.857.514.505 203.883.317.462
110     I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4 208.554.172.466 28.297.580.375
111         1. Tiền 208.554.172.466 27.097.580.375
112         2. Các khoản tương đương tiền - 1.200.000.000
130     II. các khoản phải thu ngắn hạn 162.963.097.759 138.199.497.214
131         1. Phải thu khách hàng 5 53.484.606.018 55.503.477.827
132         2. Trả trước cho người bán 6 98.204.215.147 64.785.138.856
135         3. Các khoản phải thu khác 7 12.150.163.625 18.563.508.974
139         4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5 (875.887.031) (652.628.443)

140     III. hàng tồn kho 8 5.166.247.563 4.291.056.953
141         1. Hàng tồn kho 5.166.247.563 4.291.056.953
150     IV. Tài sản ngắn hạn khác 30.173.996.717 33.095.182.920
151         1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9 19.430.949.802 22.621.635.863
152         2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 360.955.216

154         3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 
nước 71.272.181 123.868.207

158         4. Tài sản ngắn hạn khác 10 10.310.819.518 10.349.678.850

200 B.TÀI SẢN DÀI hẠN 1.609.580.553.776 1.578.251.363.032
210         I. Khoản phải thu dài hạn - 10.532.863
218         1. Phải thu dài hạn khác - 10.532.863

220     II. Tài sản cố định 1.588.564.555.218 1.560.311.528.231
221         1. Tài sản cố định hữu hình 11 1.497.886.037.839 1.478.514.476.928
222             Nguyên giá 2.608.207.152.631 2.356.001.263.222
223             Giá trị khấu hao lũy kế (1.110.321.114.792) (877.486.786.294)
224         2. Tài sản cố định thuê tài chính 12 90.178.019.836 80.301.161.567
225             Nguyên giá 115.295.165.613 93.457.892.894
226             Giá trị khấu hao lũy kế ‘(25.117.145.777) (13.156.731.327)
227         3. Tài sản vô hình 13 399.266.243 691.859.107
228             Nguyên giá 1.168.289.000 1.113.289.000
229             Giá trị khấu trừ lũy kế (769.022.757) (421.429.893)
230         4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 101.231.300 804.030.629
240     III. Bất động sản đầu tư 14 11.569.834.250 11.569.834.250
241         1. Nguyên giá 11.569.834.250 11.569.834.250
250     IV. Khoản đầu tư tài chính dài hạn 15 - 540.000.000
258         1. Đầu tư dài hạn khác 1.500.000.000 2.400.000.000
259         2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 

hạn (1.500.000.000) (1.860.000.000)

260     V. Tài sản dài hạn khác 9.446.164.308 5.819.467.688
261         1. Chi phí trả trước dài hạn 16 8.531.164.308 4.244.467.688
262         2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 29.3 440.000.000
268         3. Tài sản dài hạn khác 475.000.000 1.575.000.000

270 TỔNG cỘNG TÀI SẢN 2.016.438.068.281 1.782.134.680.494

cÔNG Ty cỔ PhầN ÁNh DƯƠNG VIỆT NAM
BÁO cÁO TÀI chÍNh TÓM TẮT hỌP NhẤT NăM 2013

Mẫu số B01a-DN/HN

BẢNG cÂN đỐI Kế TOÁN hỢP NhẤT Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
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Mã số NGUỒN VỐN ThUyếT 
mINh SỐ cUỐI NăM SỐ đầU NăM

300 A.   NỢ PhẢI TRẢ 858.197.948.769 841.833.361.734
310     I. Nợ ngắn hạn 463.038.173.771 460.543.455.151
311         1. Vay ngắn hạn 17 244.730.302.577 319.998.337.825

             Trong đó: 869.718.489 1.117.645.860
             - Vay ngắn hạn từ ngân hàng - 37.061.597.761
             -  Vay và nợ dài hạn đến hạn trả 224.730.302.577 282.936.740.064

312         2. Phải trả người bán 21.856.034.006 16.212.017.354
313         3. Người mua trả tiền trước 18 6.478.796.518 5.332.783.820
314         4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 19 43.947.511.970 46.880.348.440
315         5. Phải trả người lao động 36.720.909.950 30.277.217.716
316         6. Chi phí phải trả 2.054.821.963 674.654.462
319         7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 20 102.466.525.447 26.805.469.722
323         8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 24.783.271.340 14.362.625.812
330     II.  Nợ dài hạn 395.159.774.998 381.289.906.583
333     1. Nợ trả dài hạn khác 21 124.332.332.176 105.538.389.240
334     2. Vay và nợ dài hạn 22 270.266.307.361 275.417.747.167
338     3. Doanh thu chưa thực hiện 561.135.461 333.770.176
400 B.  VỐN chỦ SỞ hỮU 1.153.446.987.822 936.220.470.211
410      I. Vốn chủ sở hữu 23.1 1.153.446.987.822 936.220.470.211
411     1. Vốn cổ phần 434.998.180.000 299.999.970.000
412     2. Thăng dư vốn cổ phần 330.523.003.110 330.521.213.110
417     3. Quỹ đầu tư và phát triển 85.888.844.655 64.155.564.610
418     4. Quỹ dự phòng tài chính 44.744.422.327 33.877.782.305
420     5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 257.292.537.730 207.665.940.186
439 c.  LỢI Ích cỦA cÁc cỔ đÔNG ThIỂU SỐ 4.793.131.690 4.808.848.549

440 TỔNG SỐ NGUỒN VỐN 2.016.438.068.281 1.782.134.680.494

BẢNG cÂN đỐI Kế TOÁN hỢP NhẤT (Tiếp theo)

BÁO cÁO KếT QUẢ KINh DOANh hỢP NhẤT

Ngày 20 tháng 3 năm 2014

Báo cáo tài chính chi tiết đã kiểm toán được đăng trên website www.vinasuncorp.com

Đặng Thị Lan Phương
Tổng Giám Đốc

Đặng Hoàng Sang
Kế toán trưởng

Võ Việt Nga
Người lập

Mã số chỈ TIÊU ThUyếT 
mINh NăM NAy NăM TRƯớc 

10 1. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ 24.1 3.158.061.820.850 2.713.310.940.778
11 2. Giá vốn dịch vụ cung cấp 25,28 (2.621.813.502.306) (2.257.708.437.568)
20 3. Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 6937 536.248.318.544 455.602.503.210
21 4. Doanh thu hoạt động tài chính 24.2 869.718.489 1.117.645.860
22 5. chi phí Tài chính 26 (65.599.886.913) (113.491.589.278)
23 Trong đó: Chi phí lãi vay 26 (65.959.185.078) (112.890.048.568)
24 6. chi phí bán hàng 28 (129.035.787.568) (94.025.446.405)
25 7. chi phí quản lý doanh nghiệp 28 (85.884.268.203) (63.938.134.966)
30 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 256.598.094.349 185.264.978.421
31 9. Thu nhập khác 27 59.695.534.022 23.783.456.754
32 10. chi phí khác 27 (14.247.056.840) (5.048.555.280)
40 11. Lợi nhuận khác 27 45.448.477.182 18.734.901.474
50 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 302.046.571.531 203.999.879.895
51 13. chi phí thuế TNDN hiện hành 29.2 (78.030.939.679) (52.513.878.443)
52 14. Lợi ích thuế TNDN hoãn lại 29.3 440.000.000 -
60 15. Lợi nhuận thuần sau thuế 224.455.631.852 151.486.001.452

Trong đó:  
61 15.1. Lợi ích của các cổ đông thiểu số 712.283.141 257.204.744
62 15.2. Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ 223.743.348.711 151.228.796.708

70 16. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu 23.4 5.464 3.711
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Ông Huỳnh Văn Sĩ - P.TGĐ TCNS tặng giấy khen Công ty 
cho lái xe Đinh Văn Hạnh

Trả lại 49.500.000đ gói trong giấy báo

Hội thao truyền thống Vinasun năm 2014

Giải nhất hội thi tìm hiểu pháp lệnh 34

Kết nạp Đảng viên mới

    Ban lãnh đạo công ty vừa tặng giấy khen và phần 
thưởng 500.000đ cho bác tài Đinh Văn Hạnh, đội 
24 tuyên dương hành động tự giác trả lại số tiền 
49.500.000đ cho khách hàng Nguyễn Văn Tuấn.  
    20 giờ 30 phút ngày 17/2/2014, anh Tuấn ngoắc 
chiếc xe có số tài 6937 đi từ đường Nguyễn Thông, 
Q.3 về chợ Tân Mỹ, Q.7. Khi xuống xe anh bỏ quên 
trên chỗ ngồi băng ghế sau lưng bác tài gói giấy báo 
bên trong có số tiền 49.500.000đ. Sau khi phát hiện 
tài sản khách bỏ quên anh Hạnh đã chủ động gọi báo 
tổng đài. Song song đó, vị khách cũng thông báo việc 
để quên gói tiền. Nhận được tin báo từ hai phía, phòng 
Hỗ trợ và Giải quyết Khiếu nại khách hàng đã tổ chức 
tiếp nhận và trao số tiền trên cho anh Tuấn vào lúc 22 
giờ 30 phút cùng ngày tại văn phòng công ty.

    Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn 
Việt Nam và chào mừng lễ 30/4 và 1/5, Ban chấp hành 
công đoàn  phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Vinasun 
tổ chức “Hội thao truyền thống Vinasun năm 2014” 
diễn ra tại sân bóng đá Tao Đàn từ ngày 12/5 - 29/5.
    Hội thao gồm các môn thi đấu bóng đá nam, kéo co 
nam - nữ phối hợp, nhảy bao bố nam - nữ phối hợp, 
bóng đá giao hữu dành cho nữ, bóng đá giao hữu dành 
cho nam (có độ tuổi từ 50 trở lên), quần vợt dành cho 
khối văn phòng (nội dung đôi nam). 
    Thông tin từ ban tổ chức, môn bóng đá nam dự kiến 
có 24 đội tham dự, đội đoạt giải nhất sẽ được trao cúp, 
cờ và tiền thưởng 6.000.000đ. Tổng giải thưởng dành 
cho tất cả các môn thi đấu lên đến 25.000.000đ. 
    Hội thao là hoạt động thường niên của Công ty nhằm 
tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện nâng cao 
thể chất, sức khỏe. Đồng thời tạo mối quan hệ giao lưu, 
đoàn kết, thắt chặt tình đồng nghiệp giữa cán bộ nhân 
viên và lái xe, các phòng ban, chi nhánh.

    Đạt kết quả cao qua 2 vòng thi kiến thức và tiểu 
phẩm kịch “Tình người”, Công ty Cổ Phần Ánh Dương 
Việt Nam đã xuất sắc giành được giải nhất Hội thi 
“Tìm hiểu Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về 
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định 
số 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở tại nơi làm việc” do Quận Ủy Quận 5 tổ chức.  
    Hội thi có tất cả 10 đội tham gia (gồm 05 đơn 
vị thuộc khu vực Nhà nước và 05 đơn vị ngoài Nhà 
nước). Mục đích hội thi góp phần xây dựng môi trường 
làm việc thân thiện, văn hóa, đòan kết thống nhất tại 
các đơn vị trực thuộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, đảm 
bảo công khai, minh bạch, hành vi ứng xử văn hóa 
của cán bộ, công nhân viên chức trong việc thực hiện 
nhiệm vụ.

    Ngày 16/04/2014, Chi bộ Khối Chi nhánh 1-6 
thuộc Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã 
long trọng tổ chức lễ kết nạp đ/c Nguyễn Văn Cường 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Đ/c Nguyễn Văn Cường sinh ngày 19/09/1969 
nguyên quán TP. HCM vào làm việc tại Vinasun Corp. 
từ ngày 09/08/2005 đến nay, hiện là Giám đốc Chi 
nhánh 5.
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Người phụ nữ đầy nghị lực

NGỌC MINH

Ánh sáng cuối cùng
    Chị Thạch trầm ngâm kể về những 
tháng năm tăm tối của mình dường 
như dài cả đời người. Hơn 30 tuổi 
chị đã có trải nghiệm đủ đầy từ hạnh 
phúc đến đắng cay. Chị từng có nhà 
đất, tiền của, gia đình hạnh phúc 
chồng hiền hành, đứa con gái ngoan 

ngoãn học giỏi, công việc thuận 
lợi. Thế nhưng, cuộc đời không 
phải lúc nào cũng êm ả phẳng 
lặng theo ý chị. Từ một người 
có tiền của chị đã rơi vào hoàn 
cảnh nợ nần đầm đìa do làm ăn 
thua lỗ, nhà cửa đất đai mất hết. 
    Bỗng chốc trắng tay nhưng 

nợ vẫn hoàn nợ. Trong một 
phút suy nghĩ tiêu cực chị toan 
tự vẫn, nhưng ngoảnh lại nhìn 
người chồng hiền lành sức khỏe 
yếu kém do khi còn trẻ làm việc 
lao lực, ánh mắt trong veo của 
con thơ dại, chị không đành 
lòng ra đi. Chị tự động viên 

Năm 2012, chị Nguyễn Thị Ngọc Thạch, Đội ĐN3, chi nhánh Đồng Nai nằm trong Top 12 người có 
doanh thu cao nhất công ty. Năm 2013, chị tiếp tục được trao hai giải lái xe vượt khó và doanh thu cao 
nhất chi nhánh: 3.078.000đ/ca. Tuy nhiên, bài viết này không đề cập đến thành tích con số doanh thu 
nổi danh của chị mà đó là nghị lực vượt lên số phận của người phụ nữ gánh vác trọng trách trụ cột kinh 
tế gia đình. 
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Nữ tài xế 
Nguyễn Thị Ngọc Thạch

bản thân, cánh cửa này đóng sẽ có 
cánh cửa khác mở ra, mình sẽ cố 
gắng đi làm, nuôi dạy con ăn học 
thành tài, cố gắng tích cóp tiền trả 
nợ. Chị tin mình sẽ làm được. May 
mắn vợ chồng chị có người bạn tốt 
bụng ở thành phố biết gia cảnh chị 
ngặt nghèo đã cho gia đình chị đến 
ở trên khu đất anh mua để dành ở 
Long Thành, Đồng Nai. Còn chị xin 
vào làm công nhân trong khu công 
nghiệp. Thế nhưng hàng đêm, chị 
trở mình lo lắng khi lương công nhân 
hơn 3 triệu đồng gói ghém lắm cũng 
chỉ đủ chi phí ăn uống cho gia đình, 
tiền học cho con, đào đâu ra tiền để 
trả được món nợ hơn 700 triệu đồng?
    Cơ duyên đến khi một người bạn 
khác đang lái taxi Vinasun biết được 
hoàn cảnh chị bèn khuyên chị nên 
đi lái taxi, lương kiếm được gấp 2 
lần làm công nhân, anh kể về những 
tấm gương chăm chỉ kiếm trên chục 
triệu đồng nhờ làm “giặc” lái. Mắt 
chị sáng lên như thấy được chân trời 
mới, dù được cảnh báo trước là nghề 
lái taxi rất cực. Biết ý định của chị, 
chồng cố can ngăn nhưng chị vẫn 
kiên quyết theo nghề. Bởi vì có khó 
khăn nào chị chưa vượt qua? Một 

chút cực khổ mệt nhọc có là gì, 
miễn sao kiếm được tiền trả nợ. 
    Khi mới vào chi nhánh, các 
bác tài nam xem chị như một 
trong những cành hồng hiếm 
hoi dù chị có hơi lớn tuổi nhưng 
vẫn là nữ giới tô điểm cho đời lái 
taxi thêm màu sắc. Thế nhưng, 
chỉ sau một thời gian ngắn khi 
chứng kiến tốc độ làm việc 
không nghỉ của chị, khả năng 
chinh phục nhiều khách hàng 
biến họ trở thành khách mối 
của riêng mình, doanh thu tăng 
vùn vụt đến độ không có đấng 
nam nhi nào địch lại thì các 
anh mới nhìn chị bằng con mắt 
khác. Có người thán phục hỏi 
chị đầy nghi ngờ “Bà có phải là 
người hông vậy? Bà có sức khỏe 
thiệt đó, làm ngày làm đêm ôm 
xe không ngừng nghỉ, tui bái bà 
làm sư phụ”. Cũng có người nhìn 
chị với ánh mắt ghen tỵ. Riêng 
người bạn chỉ dẫn chị vào nghề 
bật cười khà sảng khoái: “Đó, tôi 
nói có đúng không, cô không vào 
đây làm biết chừng nào vượt qua 
khó khăn. Mà nghề này coi bộ 
hợp với cô nghen, làm cực vậy 
nhưng trông cô càng lúc càng… 
tròn quay”.  
Mẹ ơi! Khi nào chúng ta có nhà?
    Chị tâm sự: “Làm nghề này tôi 
ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, 
trời nắng hay mưa, sáng sớm hay 
đêm khuya khách gọi là tôi lái 
xe đi ngay. Gia cảnh khốn khó 
tôi tình nguyện xin đăng ký tăng 
ca. May mắn tôi dễ ngủ, trong 
lúc chờ khách hay đợi điểm đài 
phát tôi ngủ ngon trên xe, nhờ 
vậy tôi mới có sức tỉnh táo chạy 
xe đó chứ. Thế nhưng, có lúc ông 
xã bực quá đòi ly hôn, tôi phải 
dịu ngọt phân tích tình cảnh cho 
anh hiểu, thông cảm cho công 
việc của mình”. 
    Nhờ gia đình yên ấm chị yên 
tâm làm việc, trong năm 2012 
chị bán mảnh đất được 400 triệu 
đồng trả nợ, số còn lại chị lái 
taxi trả dần, cứ mỗi tháng chị 
kiếm được hơn 20 triệu đồng 

tiền lương. Tháng trước chị khoe: 
“Tôi trả xong nợ rồi”. Nhìn nụ 
cười nhẹ nhõm khi dứt nợ của 
chị, tôi cũng vui lây. Thế nhưng 
bỗng nhiên giọng chị lại buồn 
“Nghĩ mà áy náy, con gái đã lên 
lớp 11 mà vợ chồng tôi vẫn chưa 
tạo được mái nhà yên ổn, tạo cho 
cháu cảm giác an toàn. Một lần 
cháu hỏi tôi “khi nào mình có 
nhà hả mẹ”, cổ tôi nghèn nghẹn. 
Mới đây, Nội cháu thấy tình cảnh 
vợ chồng tôi hơn nửa đời người 
vẫn còn lắm gian nan, mảnh đất 
ông bà chia cho thì chúng tôi đã 
bán trả nợ. Ông đã để rẻ lại một 
miếng đất giá chỉ 300 triệu đồng 
mà còn cho trả góp. Tôi đã trả 
được 100 triệu, phần còn lại tích 
cóp trả dần. Hi vọng 2 - 3 năm 
sau tôi đủ tiền xây cho con một 
ngôi nhà thật sự”. 
    Nói về những thăng trầm đã 
qua chị Thạch cảm thấy như 
trải qua một giấc mơ dài vừa đi 
qua vùng tăm tối để đến được 
ánh sáng gần cuối con đường. 
Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ chị vẫn 
không tin chớp mắt chỉ trong 2 
năm mình giải quyết xong nợ 
nần, còn góp tiền mua đất, tương 
lai dự tính xây nhà chỉ nhờ duy 
nhất lái taxi. Hiện nay cuộc sống 
gia đình chị cũng thoải mái hơn. 
“Điều tôi rút ra sau những thăng 
trầm và muốn nhắn gửi đến chị 
em phụ nữ dù bạn bị dồn đến 
ngõ cụt, xin đừng chán nản 
buông tay mà hãy cố gắng, đâu 
đó vẫn có những cánh tay vươn 
ra giúp đỡ, vẫn có công việc giúp 
bạn thoát cảnh bần cùng. Cuộc 
sống luôn hòa trộn những gam 
màu tối sáng mà bạn phải đối 
mặt trong những giai đoạn nhất 
định, điều quan trọng phải kiên 
nhẫn và nghị lực, khó khăn rồi sẽ 
qua. Bây giờ, trong thâm tâm tôi 
luôn biết ơn anh bạn đã dẫn dắt 
tôi vào nghề. Tôi cảm ơn và yêu 
quí chiếc taxi của tôi vô cùng vì 
đó là người bạn đồng hành thầm 
lặng cùng tôi hơn 2 năm qua và 
sẽ nhớ mãi về sau…”

Năm 2012: Hạng 5 doanh thu cao cấp 
công ty: 2.900.000đ/ca.

Năm 2013: Lái xe vượt khó, doanh 
thu cao nhất chi nhánh Đồng Nai: 
3.0780.000đ/ca.

Điều tôi rút ra sau những thăng trầm 
và muốn nhắn gửi đến chị em phụ nữ 
dù bạn bị dồn đến ngõ cụt, xin đừng 
chán nản buông tay mà hãy cố gắng, 
đâu đó vẫn có những cánh tay vươn 
ra giúp đỡ, vẫn có công việc giúp bạn 
thoát cảnh bần cùng. Điều quan trọng 
phải kiên nhẫn và nghị lực, khó khăn 
rồi sẽ qua.
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Doanh thu cao
               nhờ khách mối 

Nghệ thuật níu chân khách
    Anh Trung kể, như bao trai làng, anh 
cưới vợ xong cả hai rời Nghệ An vào 
TP.HCM lập nghiệp. Công việc cuối 
cùng anh quyết định trụ lại lâu dài là 
đi lái taxi, lái cho hãng M. được hai 
năm, tháng 5/2007 anh chuyển sang 
lái cho Vinasun khi công ty đang trên 
đà phát triển mạnh. 9 năm trong nghề, 
anh Trung đã có bề dày kinh nghiệm 
đủ để giữ chân khách hàng, mở rộng 
lực lượng khách mối. 
    Anh tâm sự: Vợ chồng tôi là dân 
nhập cư, muốn tạo dựng cuộc sống tốt 
cho gia đình cần phải nỗ lực rất nhiều. 
Tôi lại có vợ và ba đứa con phải lo, 
hai đứa con gái đang học lớp 7 và lớp 

5, đứa con trai út học lớp 1 
cho nên tôi phải làm việc cật 
lực, cố gắng làm thật tốt để 
kiếm đủ tiền nuôi vợ con, xây 
nhà cửa. Đó chính là động 
lực mạnh mẽ để tôi làm việc 
kiếm mức lương cao. 
    Ở Bình Dương khác với 
TP.HCM, khách điểm đài 
không nhiều, đa phần nhờ 
khách mối, xếp tài. Do vậy 
cánh tài xế chúng tôi ai nấy 
đều cố gắng tạo quan hệ, giữ 
khách ở công ty, khu dân cư, 
KCN … Tôi may mắn nằm 
trong số đội ngũ các bác tài 
giữ được lượng khách mối 

tương đối ổn định, nỗ lực phục 
vụ hết mình để “thượng đế” 
không thể bỏ mình ra đi tìm 
xe khác. Doanh thu tôi cao 
cũng nhờ khách mối thường 
đi xa lên Sài Gòn, Đồng Nai… 
Có ngày tôi chở đến 6 - 7 cuốc 
khách mối. 
    Để “giữ chân” khách, ngoài 
việc chìu chuộng khách, theo 
tôi cũng cần giữ xe sạch đẹp. 
Vì chiếc xe dơ, có mùi đố ai 
giữ được khách, người ta đi 
một lần thấy xe mình vậy là 
bỏ đi ngay. Chính vì thế tôi 
giữ xe khá kỹ. Có đồng nghiệp 
cười “xe công ty giữ chi cho 

Anh Trần Đức Trung, tài 6003, đội BD1 là bác 
tài duy nhất thuộc chi nhánh Bình Dương 
lọt vào Top “sát thủ” có doanh thu cao của 
công ty năm 2013.  Anh lý giải mình cần có 
thu nhập cao vì gánh trọng trách kinh tế trụ 
cột gia đình, lo cho vợ và 3 con. Nhờ vậy thứ 
hạng được cải thiện từ vị trí nhất, nhì đội, 
năm 2012 anh nhận giải nhất chi nhánh và 
năm qua xếp hạng 4 công ty với doanh thu ca 
đạt 3.203.000đ/ca.

Tài xế 
Trần Đức Trung

NGỌC vâN
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lắm”, nhưng tôi không giữ kỹ “cần 
câu cơm” thì lấy đâu ra tiền nuôi vợ 
con? Nhờ vậy tôi kiếm được 16 - 17 
triệu đồng/tháng lo cho cả nhà. Vợ 
tôi làm nội trợ giỏi, tính toán chi tiêu 
hay lắm, số tiền tôi kiếm được vợ gói 
ghém tiền học hành cho 3 con, chi 
phí tiền chợ sinh hoạt gia đình và 
còn để dành được một khoản nhỏ. 
Có cô ấy ở nhà lo đón đưa 3 con đi 
học, quán xuyến nhà cửa tôi mới an 
tâm tập trung làm việc”.
Anh Trung tiết lộ, có lúc vào giờ cao 
điểm, nhiều hành khách gọi anh 
cùng lúc, phục vụ không kịp anh 
phải san sẻ cho đồng nghiệp, thế 
nhưng không phải vị khách nào cũng 

hài lòng với bác tài “thế thân”. 
    “Tôi có ông khách quen người 
Hàn Quốc hàng ngày di chuyển 
từ Phú Mỹ Hưng đến Bình 
Dương làm việc, ngày hai lượt 
chở ông đi - về. Hôm nọ tôi bận 
giới thiệu anh bạn đồng nghiệp 
chở giúp. Sau đó ông ấy thông 
báo với tôi: Tài xế cậu gọi đến 
không ok. Từ đó ông ấy không 
gọi tôi đưa rước nữa, tôi gọi điện 
ông không bắt máy còn nhắn tin 
bảo tôi đừng gọi cho ổng. Tôi 
biết ông ấy giận, mất mối tôi 
buồn tiếc đứt ruột, tôi nghĩ mình 
mất thời gian lâu dài xây dựng 
mối giao hảo với ông ấy, cuối 
cùng vì một lần không hài lòng 
ông dứt áo ra đi. Tôi cứ nghĩ mất 
toi mối này, không ngờ hơn một 
tháng sau ông ta gọi lại kêu tôi 
tiếp tục hành trình đưa rước. Bây 
giờ tôi phải thận trọng tìm người 
chở ông ngày tôi xuống ca, may 
là ông ấy cũng ưng ý cung cách 
phục vụ ông bạn chạy chung tài 
với tôi”. 
Nỗi lo mất khách
    Anh Trung quan sát và nhận 
thấy, những vị khách mối của 
anh có mẫu số chung đó là thích 
cách phục vụ gãy gọn, đi nhanh 
về lẹ, đúng giờ và đặc biệt là 
thích… tốc độ. 
    Anh cho biết: “Vì khách của 
tôi đa phần làm việc ở công ty, 
xí nghiệp, khoảng cách đi làm 
xa từ TP.HCM đi Bình Dương 
và ngược lại nên họ yêu cầu tôi 
phải chạy nhanh cho kịp giờ (Dĩ 
nhiên là không vượt quá tốc độ 
giao thông quy định). Tôi có vị 
khách cũng người Hàn Quốc 
ở Phú Mỹ Hưng đi làm ở Bình 
Dương. Buổi sáng đầu tuần đi 
làm anh ta bảo tôi chạy nhanh, 
đến ngã tư tôi thắng gấp ông 
khách đang mơ màng ngủ bị bất 
ngờ trượt luôn xuống sàn xe. Tôi 
điếng người liên tục xin lỗi, e 
ngại mất mối. Thế mà vị khách 
mỉm cười leo lên ghế và nói với 
tôi không sao, cứ duy trì… tốc 

độ. Vụ này tôi ấn tượng đến bây 
giờ”.
    Anh Trung còn khoe, nhờ mấy 
năm chạy xe đắt khách, số tiền 
tích cóp được đủ cho vợ chồng 
anh cơi nới căn nhà, đổ thêm 1 
tấm đủ phòng chia cho các con. 
“Trước đây không đủ tiền, diện 
tích đất 100 mét vuông nhưng 
tôi chỉ xây nhà trệt diện tích 30 
mét vuông, nay có tiền tôi mở 
rộng xây luôn phần đất còn lại, 
đổ gác, tổng số tiền làm nhà 
tròm trèm 300 triệu, thiếu hơn 
10 triệu đồng tôi mượn thêm 
anh em bạn bè. Bây giờ nhìn 
vợ con sống thoải mái trong 
ngôi nhà khang trang có đầy đủ 
phòng khách, nhà bếp, 3 phòng 
ngủ tôi thấy thật mãn nguyện. 
Tôi cố gắng làm việc cực khổ 
hơn một chút không sao”.
    Ngoài bản thân có doanh thu 
cao, anh Trung cho biết mình 
cũng “rủ rê” được 7 - 8 anh em 
cùng quê vào lái xe chung đội, 
trong đó có hai người bạn của 
anh. Tất cả có doanh thu cũng 
khá tốt. Anh bộc bạch: Ông bà 
ta thường dạy con cháu “lá lành 
đùm lá rách”, tôi không thuộc 
diện lá lành giúp đỡ được anh 
em bạn bè, nhưng điều tôi có 
thể làm được đó là rủ anh em 
về nơi có vùng đất màu mỡ cùng 
nhau kiếm tiền. Hai người bạn 
của tôi trước đây là nghề sửa xe, 
tiền kiếm được không nhiều, 
làm cực khổ, suốt ngày lấm lem 
dầu nhớt. Tôi khuyên hai bạn 
về lái xe chung với mình, siêng 
năng kết hợp với may mắn sẽ 
kiếm được lương cao, thoát cảnh 
quần áo cả ngày lấm lem đen 
thui. Bây giờ các bạn cũng là tài 
xế giỏi, tôi cũng thấy vui. 
    Anh Trung mãn nguyện cho 
biết, mong ước của anh hiện giờ 
là có sức khỏe tốt để tiếp tục 
chạy xe chăm chỉ nuôi ba con 
ăn học thành tài. Gia đình chính 
là những viên vitamin tổng hợp 
tiếp sức cho anh tiến bước trên 
chặng đường dài phía trước

Để “giữ chân” khách, ngoài việc chìu 
chuộng khách theo tôi cũng cần giữ xe 
sạch đẹp, chiếc xe dơ, có mùi đố ai giữ 
được khách. Người ta đi một lần thấy 
xe mình dơ là bỏ đi ngay. Chính vì thế 
tôi giữ xe khá kỹ. Có đồng nghiệp cười 
“xe công ty giữ chi cho lắm”, nhưng 
tôi không giữ kỹ “cần câu cơm” thì lấy 
đâu ra tiền nuôi vợ con? Nhờ vậy tôi 
kiếm được 16 - 17 triệu đồng/tháng lo 
cho cả nhà.
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Vinasun Taxi - Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2013
Ông Tạ Long Hỷ - Phó TGĐ/TT kiêm GĐ Taxi Vinasun đại diện Công ty nhận Bằng khen của UBND 
TPHCM do  Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng trao tặng

Ngày 17/8/2013, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi 
tiếng ASEAN”  tại thủ đô Viêng Chăn - Lào. 

Năm 2013, Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam đã gặt hái 
nhiều thành công trong điều 
hành kinh doanh. Ngoài ra 
công ty cũng lập được nhiều 
thành tích trong phong trào 
thi đua trong ngành. Vinasun 
News xin giới thiệu một số 
thành quả tiêu biểu nhất:

Được UBND TPHCM công 
nhận là Doanh nghiệp TPHCM 
tiêu biểu 2013, được  tặng 2 
Bằng khen về thành tích sản 
xuất kinh doanh và những 
đóng góp cho cộng đồng. 
Ngoài ra, có 5 lái xe Vinasun 
Taxi được UBND TPHCM tặng 
Bằng khen về thành tích 
gương mẫu trong phong trào 
thi đua Người tốt việc tốt.

Được Bộ Giao Thông Vận tải 
tặng 2 Bằng khen cho Công 
ty và cá nhân ông Tạ Long Hỷ 
về thành tích xuất sắc trong 
hoạt động vận tải. 

Được Ủy ban An toàn Giao 
thông Quốc gia tặng Giải 
thưởng Vô lăng Vàng cho 
tập thể và 4 lái xe có thành 
tích xuất sắc trong phong trào 
an toàn giao thông.

Được Sở VH-TT và Du lịch 
TPHCM công nhận là Hãng 
vận chuyển khách du lịch 
bằng taxi hàng đầu TPHCM

Thành tích thi đua Vinasun Corp. 2013

Thương hiệu nổi tiếng ASEAN
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Ông Đặng Thành Duy - Phó TGĐ Vinasun Corp. đại diện Công ty nhận Giấy 
chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2012-2013 do bà Nguyễn 
Thị Thu Hà  - Phó Bí thư  Thành uỷ TPHCM trao tặng

Vinasun Taxi là thương hiệu taxi duy nhất cả nước vừa được vinh danh ở hạng 
mục Taxi được yêu thích nhất trong giải thưởng The Guide Award 2012-2013.

Thành tích thi đua Vinasun Corp. 2013

Doanh Nghiệp TP.HCM Tiêu Biểu Dịch vụ taxi được yêu thích nhất



CORP.  | Số 44.  Năm 2014

Đồng hành cùng Vinasun

16

MINH ANH

Mỗi ngày các bác tài dính chặt trên chiếc taxi tình huống bất ngờ gặp vô số, không dừng lại ở những 
câu chuyện nhẫn nhịn chịu đựng khách trái tính “dính chưởng” nghe chửi, giận ai đó lên xe “chém” tài 
xế… mà các bác còn gặp nhiều trường hợp khách mải chơi quên trả tiền, con đi taxi tìm nhà cha đòi 
tiền, tiền đến tay bay ngay trước mắt… 
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Tiền như cánh chim…
    Đang xếp tài tại khu vực Nguyễn 
Huệ, anh Huy và nhóm bạn được 
đoàn khách Tây đeo ba lô chạy 
rầm rập đến bắt xe, mỗi xe có một 
nam một nữ chỉ hướng chạy về khu 
vực chợ Bình Tây. Họ bảo chạy 
thật nhanh, anh Huy và các bác 
tài đoán rằng họ đang tham gia trò 
chơi của chương trình truyền hình 

thực tế. Anh cũng hào hứng theo 
khí thế của hai bạn trẻ cố giúp 
họ sớm đến đích. Vừa đến nơi, 
anh Huy chưa kịp lên tiếng cả 
hai đã tung cửa tiếp tục chạy ầm 
ầm vào chợ mất hút trong những 
dãy quầy sạp. Anh Huy cười hớn 
hở nhìn theo đoàn người rồng 
rắn bay vào chợ. Thế nhưng đến 
khi nhớ lại tiền cước chưa được 

thanh toán mặt anh đờ ra chạy 
vội đến hỏi bác điều hành:
    - Mấy cặp Tây vừa rồi họ tham 
gia trò chơi phải hông anh?
    - Ờ, hình như là vậy…
    - Cặp đi xe em chưa trả tiền 
cước. Em vừa ngừng xe họ đã 
tông cửa chạy biến em không kịp 
đòi! - Huy lo lắng.
    - Có lẽ họ chơi đâu trong khu 

Những tình huống 
                     lạ và độc đáo
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vực chợ, cậu chờ chút đi, xem 
chừng lát họ ra - bác điều hành 
suy đoán.
    Anh Huy vội vàng lội khắp 
chợ chẳng thấy bóng dáng đoàn 
người kia, ra ngoài tiếp tục chờ 
cũng không có kết quả. Cuối cùng 
anh phải làm bản tường trình nhờ 
công ty giải quyết.
    12 giờ đêm đang ngả lưng 
chợp mắt, bỗng anh Hà nghe 
đài phát điểm tại khu vực quán 
nhậu ở Hóc Môn, đến nơi hai vị 
khách khoảng 20 - 22 tuổi kêu 
anh chở về gần cầu Bình Điền, 
huyện Bình Chánh. Khi xe ngừng 
tại điểm đến, hai chàng trai móc 
hết túi trên túi dưới rồi bảo Hà: 
    - Anh chờ chút em vào nhà lấy 
tiền đưa cho anh nghen - Cả hai 
chỉ ngôi nhà to đùng nằm trong 
hẻm.
    Thấy áo, nón của khách còn để 
trên xe, Hà yên tâm ừ rõ to.
Chờ mãi không thấy khách ra trả 
tiền, anh Hà khóa xe vào tìm mới 
té ngửa bọn chúng đã luồn vô con 
hẻm nhỏ đi mất từ bao giờ. Cái áo 
cũ chỉ làm giẻ lau chứ đừng tính 
bán cho cửa hàng si-đa nhằm gỡ 
gạc.
Khi con chơi, mẹ chịu…
    Một lần khác, anh Quang đón 
một cậu nhóc khoảng lớp 7 lớp 8, 
mặc đồng phục học sinh từ Q.10 
về Q.Bình Thạnh. Đến trước ngôi 
nhà 3 tầng đóng cửa im ỉm trong 
con hẻm rộng, cậu móc ví nhưng 
móc hoài hổng thấy tiền, cậu nhỏ 
nhẹ:
    - Chú ơi, con mang quên theo 
tiền.
    - Thì vào nhà lấy.
   - Nhà con hổng có ai, ba mẹ 
con đi công tác, chú chờ vài bữa 
có tiền con trả chú được hông - 
Cậu ấp úng.
    - Ai biết mày là đứa nào, không 
tiền lên công an phường.
    - Khoan, chú đợi con chút - cậu 
nhóc cuống quýt.
    - Móc điện thoại, cậu gọi: - Mẹ 

ơi, mở cửa cho con, mang tiền trả 
taxi nha mẹ - Giọng cu cậu nhỏ 
dần.
    Cửa bật mở, vẻ mặt bà mẹ giận 
dữ. Nhận xong tiền, trước khi xe 
lăn bánh anh Quang lắc đầu ngao 
ngán cho xe lăn bánh khi nghe 
giọng bà mẹ hò hét “Mày đi đâu 
giờ này mới về, lại tụ tập chơi 
game phải không, hết tiền còn 
dám đi taxi, học hành không lo, 
hết nói nổi với mày rồi, tao về mét 
ba mày cho ổng trừng trị mày”…
… tới con đi, cha trả…
    Sớm mai cuốc xe mở cửa anh 
Vinh đón một ông khách da dẻ 
hồng hào đóng bộ vest lịch sự 
xách cặp đen bước ra từ ngôi biệt 
thự lộng lẫy ở Q.7 đi vào trung 
tâm thành phố. Qua những cuốc 
điện thoại của khách anh Vinh 
hân hạnh đoán ra được ông là tiến 
sĩ ở Mỹ về dường như đang giảng 
dạy và làm việc cho mấy công ty 
chứng khoán. Tài ăn nói lưu loát 
và sự hiểu biết của ông rất sâu 
rộng. Ông bảo anh chạy đến quán 
cà phê Q.3 chờ ông 30 phút để 
gặp đối tác, ông dặn Vinh: “Hôm 
nay tôi còn đi nhiều chỗ, cậu chở 
tôi để đồng hồ chờ thanh toán luôn 
một lượt”. Anh Vinh khấp khởi 
mừng thầm hôm nay mở hàng 
được “kèo thơm”. Chạy lòng vòng 
qua nhiều nơi, ghé nhiều chỗ ông 
khách kêu anh chở về Q.7. Mở 
cửa ông dặn anh Vinh: “Cậu chờ 
đó, tôi kêu con tôi mang tiền ra trả 
cậu” rồi đi thẳng vào biệt thự. Chờ 
khá lâu hổng thấy động tĩnh, anh 
Vinh bấm chuông nhưng chẳng ai 
ra mở cửa. Tình cờ có người đàn 
ông đi ngang thấy anh toát mồ hôi 
gọi cửa liên tục bèn hỏi anh:
    - Cậu tìm ai?
    - Cái ông tiến sĩ đi xe cháu giờ 
hổng thấy ra trả tiền, ổng bảo con 
ổng mang ra nhưng cháu chờ lâu 
lắm rồi.
    - À, ông đóng bộ vest xách cặp 
táp đen phải hông?
    - Dạ, đúng đúng…

    - Haiza, ổng… bị tưng tửng.
    - Dạ, ổng nói chuyện tỉnh lắm 
mà, đâu thấy dấu hiệu bị khùng?
   - Tui nói ổng không có bình 
thường. Cậu bấm chuông đúng 
là nhà ổng đó, con cái ổng cũng 
học thành tài bác sĩ, kỹ sư giỏi 
lắm, họ đi làm hết rồi. Bản thân 
ổng cũng giỏi lắm, nghe nói đang 
học lên tiến sĩ nhưng giữa chừng 
bị chập dây thần kinh. Ổng tưng 
tửng vậy đó, ăn nói hiểu biết uyên 
bác nhưng hỗng có bình tĩnh, suốt 
ngày cứ đi đi nói nói. Mấy cậu tài 
xế “dính chưởng” ổng hoài chứ gì. 
Xem như cậu may mắn, tui là tổ 
trưởng tổ dân phố, tui đưa cậu đến 
nhà ba ổng cách đây vài con hẻm 
lấy tiền - Bác tổ trưởng tốt bụng kể 
rõ ngọn nguồn.
    Khóa xe xong, anh Vinh được 
dẫn vào ngôi biệt thự gấp đôi nhà 
ông tiến sĩ. Bác tổ trưởng gọi to:
    - Ông ơi, tài xế taxi kiếm nè.
    - Nó thiếu cậu bi nhiêu? - Ông 
cụ gần 80 tuổi từ tốn hỏi Vinh.
    - Dạ, triệu rưỡi.
    - Bây đâu, lấy tiền trả cho người 
ta coi.
    Cầm tiền ra về anh Vinh vẫn 
còn kinh ngạc bèn quay sang hỏi 
bác tổ trưởng:
    - Tại sao ông cụ biết cháu vào 
lấy tiền? Ổng không hỏi đã đưa 
tiền ngay?
    - Ổng bị đòi hoài nên… rành, 
thấy áo tài xế taxi là ổng biết liền 
không cần hỏi nữa.
Cầm tiền anh Vinh cảm ơn bác 
tổ trưởng rối rít, bác nói: - Hổng 
có chi, tui giúp tài xế hoài, cậu là 
người thứ bi nhiêu tui cũng hông 
nhớ. Đi đi, chúc cậu làm ăn may 
mắn.
    Anh Vinh kết luận: “Nghề lái 
taxi coi vậy mà hay, cực nhọc, áp 
lực nhưng không nhàm chán, luôn 
gặp nhiều tình huống bất ngờ, 
lạ mà “độc”. Hãy trải nghiệm 
với nghề lái taxi để biết đời lắm 
chuyện buồn vui”  
(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)
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Nghề cha truyền nối

NGỌC MINH

có phải chú là người chọn nghề lái taxi 
cho hai con của mình?
    Vâng, gia đình tôi cũng như nhiều 
tài xế khác, đến với nghề lái taxi xuất 
phát từ mưu sinh. Tôi từng đứng ra kinh 
doanh một vài nghề nhưng công việc 
không thuận lợi như mong muốn. Sau 
đó tôi và một ông bạn bàn nên mua một 
chiếc xe để cả hai chạy chung. Ông ấy 
kêu tôi đi học để lấy bằng lái. Học xong 
đùng cái ông bạn bị tai nạn, kế hoạch 
mua xe tan thành mây khói, tôi “bơ vơ” 
chuyển hướng đi lái taxi. Thời điểm ấy 
là năm 2006, tôi không biết công ty 
nào có thương hiệu mạnh, sẵn có ông 
hàng xóm đang lái cho một công ty 
có tiếng nên tôi cũng “đua” vào. Vòng 
sách hạch đậu, vào lớp học nghiệp vụ 
hơn một tháng công ty bắt đóng nhiều 
loại phí, chỉ riêng tiền khám sức khỏe 
phải nộp hơn 170.000đ. Tôi chợt nghĩ 
mình làm tài xế nào phải nhận chức 
ông này bà nọ sao đóng lắm phí? Tôi 

quyết định rút qua Vinasun, 
khám sức khỏe tại trung tâm y 
tế quận tốn có 20.000đ bổ sung 
vào hồ sơ. Thi sát hạch đậu, 
tháng 4/2006 tôi chính thức đi 
làm. 
    Ngay ngày đầu tiên kinh 
doanh tôi đã có lời 152.000đ, 
tiền lời tăng dần vào những 
ngày kế tiếp nhưng tôi không 
chịu nổi áp lực thời gian kinh 
doanh quá dài, thức khuya dậy 
sớm, ăn uống đạm bạc giờ giấc 
tréo ngoe… Mệt quá, tôi muốn 
bỏ cuộc nhưng chỉ khoảng 4 
ngày sau tôi quen và quyết 
định gắn bó luôn với nghề này. 
Tiền lương cũng tăng dần theo 
thời gian. Cảm thấy nghề này 
thu nhập tương đối ổn định, 
còn Vinasun vẫn làm ăn tốt bất 
chấp kinh tế suy thoái ra sao 
dường như chả bị ảnh hưởng 

gì. Vì vậy tôi bảo hai con đi 
học bằng lái thủ sẵn, các con 
hãy làm công việc mình thích, 
nếu một mai khó khăn sẽ vào 
Vinasun làm việc. Lần lượt năm 
2011 con trai út Quốc Huy vào 
đội 65, năm sau công việc con 
trai trưởng Việt Huy làm ăn 
không thuận lợi nên xin vào lái 
ở đội 10. “Vốn liếng” duy nhất 
của tôi chỉ có hai con trai, làm 
cha tôi luôn mong con mình có 
công việc ổn định, nuôi sống 
được bản thân và gia đình 
riêng của nó. Việt Huy đã có vợ 
con xem như ổn định, tôi chỉ lo 
thằng út Quốc Huy, nó còn vô 
tư vô lo lắm. 
Khi con chú cầm vô lăng, bài 
học đầu tiên chú dạy các con 
là gì?
    Tôi nói với chúng hãy kiên 
nhẫn, lúc đầu sẽ vô cùng vất 

Từ trái sang Nguyễn Việt Huy, Ông Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Quốc Huy

Năm 2013 gia đình ông Nguyễn 
Văn Tư được công ty trao giải 
gia đình có nhiều người thân lái 
cho Vinasun. Ngoài ông, con trai 
trưởng Nguyễn Việt Huy và cậu 
con trai út Nguyễn Quốc Huy (đội 
65) cũng lái taxi Vinasun. Đây là 
một trong những gia đình điển 
hình có nhiều người thân đang lái 
xe cho Vinasun. Điểm đặc biệt là 
ba cha con ông Tư đều là những 
tay lái giỏi đạt doanh thu cao. 
Riêng ông Tư còn nhận thêm hai 
giải: Tổ trưởng xuất sắc và doanh 
thu cao nhất đội 10.
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vả khi tứ chi luôn hoạt động làm 
việc; đầu căng ra lo doanh thu; 
mắt mở to nhìn đường, “ngắm” 
công an; tai lắng nghe đài phát 
điểm… nhưng hãy cố gắng đừng 
nản lòng bỏ cuộc, trải qua được 

một tuần sẽ quen, tất cả sẽ trở 
nên bình thường. Ngoài chỉ dẫn 
hai con, mấy đứa nhỏ hàng xóm 
khi vào Vinasun gặp nhau tôi 
cũng khuyên các cháu hãy cố 
gắng vượt qua giai đoạn đầu xem 
như thời gian học việc. Tôi cho 
các cháu số điện thoại của tôi và 
dặn khi cần hỏi đường, điểm tiếp 
thị cứ gọi.
    Nói chung, mình là người đi 
trước có thể chỉ dẫn củng cố tinh 
thần cho mấy cháu đi sau. Bởi vì 
giai đoạn đầu rất nhạy cảm, nào 
chuyện bị công an phạt, chạy 
không có doanh thu bị lỗ lã, xe bị 
cọ quẹt,v.v… dễ đẩy các cháu vào 
tình trạng chán nản. 
Ngoài cho lời khuyên, chú có giúp 
gì cho Việt huy và Quốc huy?
    Có chứ, tôi kêu chúng lên ca 
cùng mình. Những ngày đầu con 
chạy, tìm được khách tôi để con 
chở, khách mối gọi tôi nhường 
cho con, mình dễ kiếm được 
khách con thì chưa. Nói chung 
tôi hướng dẫn chúng kỹ lưỡng, 
truyền đạt những kỹ năng quan 
sát điểm đài, thời gian khách đi 
nhiều. Sau khi chúng vững vàng, 
tôi tách ra để chúng tự lập. Bây 
giờ Việt Huy chạy cùng tài với tôi, 
Quốc Huy chạy đội 65. Mỗi đứa 
tôi đều tập cho chúng thói quen 
chạy có doanh thu cao. Thứ nhất 
cho tụi nhỏ thấy kiếm được tiền 
nhiều có hứng thú với nghề, thứ 
hai tôi muốn tạo đà cho chúng 
luôn đạt mức doanh thu cao. Tôi 
làm tổ trưởng hơn 4 năm, mình 
gương mẫu cũng muốn con có 
năng lực, làm việc tốt, tuân thủ 
quy định công ty… để còn dễ bề 
ăn nói với anh em. 
chú có thể cho biết thu nhập ba 
cha con chú hiện nay thế nào?
    Theo bảng tổng kết của công 
ty năm 2013, tôi đạt bình quân 
2.532.000đ/ca Việt Huy đạt 
2.347.000đ/ca. Còn Quốc Huy 
đạt bình quân 2.090.000đ/ca 
nhưng nó là đứa con tôi còn phải 
lo, khi lên ca chạy rất khá nhưng 

xuống ca còn mê chơi. Đến bây 
giờ nó vẫn chưa chịu lên tài 
chính, vẫn thích vị trí tài dự bị. 
Hiện nay thu nhập hàng tháng 
của tôi khoảng 10 - 12 triệu. Việt 
Huy tương đương tôi. Bây giờ 
chạy xe khá vất vả hơn hồi xưa 
vì lượng xe quá đông, xưa kia đài 
nổ điểm cách 1km mình vẫn lấy 
khách, nay nhiều lúc cách 50m 
chưa chắc lấy được. Tôi may 
mắn có khách mối ổn định đi 
thường xuyên. Doanh thu khách 
mối chiếm đến một nửa, có ngày 
chiếm đếm 80% và cũng có ngày 
chỉ chở toàn khách mối. Ngày 
tôi xuống ca hai con sẽ chở họ. 
Tóm lại, cả gia đình đi lái taxi rất 
thuận lợi, san sẻ cho nhau khách 
mối, trao đổi kinh nghiệm làm 
việc như khách hàng người Nhật 
cần nhất là tài xế đúng giờ, tác 
phong lịch sự, xe sạch sẽ; chở 
người Hàn Quốc tài xế không biết 
đường chớ vội bốc điện thoại gọi 
hỏi đường, người ta sẽ bước xuống 
xe ngay, hãy chạy một đoạn 15  - 
30 phút hãy điện thoại. Tôi mừng 
vì hai con cũng đã kiếm được cho 
riêng mình vài vị khách mối. Nhờ 
vậy chúng tôi có thu nhập khá ổn, 
tôi cũng cố gắng dành riêng một 
khoản tiết kiệm dành về già đỡ 
phiền con cháu lo cho mình   

Nguyễn Việt Huy: Cha con làm 
cùng khá thuận lợi
Trước đây tôi làm việc ở hệ thống 
siêu thị lớn đi qua nhiều vị trí thu 
ngân, bán hàng, bảo vệ, giao 
hàng… Làm được 5 năm siêu thị 
cổ phần hóa cắt nhiều khoản tiền 
thưởng, thu nhập giảm Ba kêu tôi về 
lái cho Vinasun. Thật sự có Ba “bảo 
kê” tôi gặp nhiều thuận lợi được Ba 
ứng cứu kịp thời ngày đầu tiên tôi đã 
có doanh thu hơn 1.700.000đ, theo 
đà đó tôi tiến lên. Bây giờ thu nhập 
của tôi khoản 10 - 11 triệu đồng/
tháng, vợ tôi làm thu ngân trong 
siêu thị, chúng tôi có đứa con nhỏ 
hơn 7 tháng. Thu nhập hai vợ chồng 
cộng lại cũng ổn định, cuộc sống 
khá thoải mái. 

Nguyễn Quốc Huy: Ba và anh trai 
làm đâu tôi theo đó.
Học cao đẳng được hai năm tôi 
nghỉ giữa chừng, sau đó theo anh 
trai làm thời vụ khi siêu thị anh 
ấy cần tăng nhân sự vào những 
dịp Lễ, Tết. Công việc lúc có lúc 
không, Ba kêu tôi đi lái taxi. Tôi 
được Ba dìu dắt mấy tháng đầu, 
tôi cứ “bám đuôi” Ba, Ba chạy 
đâu tôi theo đó. Bây giờ “ra riêng” 
rồi nhưng tôi vẫn được ba hỗ 
trợ khách hàng. Nhìn chung, có 
người nhà làm cùng nghề thật tốt, 
đỡ phải tự “bơi” khi chưa kịp… 
biết bơi.
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STT hỌ VÀ TÊN TÀI đỘI ThÀNh TÍch

1 Trần Doãn Cầm 4847 58 Trả 30.000.000 VNĐ

2 Nguyễn Tuân 2717 58 Trả ĐTDĐ iPhone 5S, 1.200.000 Đ

3 Phạm Minh Thành 3533 23 Trả giỏ xách có hơn 4.000 USD

4 Ty Văn Phong 3457 22 Trả 40.000.000 VNĐ, 100USD, bông tai vàng)

5 Nguyễn Thanh Long 6819 G1 Trả 2 valy quần áo, Laptop;  ĐTDĐ iPhone 5S

6 Nguyễn Thanh Thảo 4412 11 Trả Bóp (hộ chiếu, thẻ ngân hàng, 3.500.000 đồng, 
1.000 USD); Laptop HP

7 Bùi Mai Châu 7155 85 Trả ĐTDĐ iPhone 5S;  ĐTDĐ iPhone 3S

8 Liêu Văn Lái 1581 8 Trả 19.000.000 VNĐ và 500 SGD; ĐTDĐ Nokia 101

9 Bùi Thiện Chí 3406 42 Trả 2 valy đồ cưới +10.000.000 đồng + vàng

10 Huỳnh Tấn Bến 2315 65 Trả 10.000.000 VNĐ, 100 USD, thẻ ngân hàng

11 Lê Minh Đạt 6526 81 Trả 10.000.000 VNĐ, 03 túi xách quần áo

12 Đinh Phú Điền 4956 25 Trả ĐTDĐ Vertu

13 Dương Đình Xuyên 2258 26 Trả 1.100 USD, 100 đô Úc, 20.000.000 VNĐ, 2 giỏ xách

14 Nguyễn Thanh Long 6819 G1 Trả 3 lần: 2 valy quần áo + Laptop; ĐTDĐ iPhone 5S; 
Laptop Vaio

15 Đoàn Văn Thanh Giàu 4995 47 Trả 3 lần: Máy iPad; ĐTDĐ iPhone 3; valy hành lý

16 Nguyễn Hồng Nhựt 2808 A10 Trả 18.000.000 Đ, túi xách quần áo

17 Hồ Đình Đức 3142 14 Trả ĐTDĐ Iphone 5; Laptop Asus

18 Vũ Viết Hậu 2369 A4 Trả Valy đồ cưới, 6.000.000 đồng, vàng (lắc tay, dây chuyền 
vàng 24k)

19 Hứa Thanh Quyền 3681 G2 Trả ĐTDĐ iPhone 5 + ĐTDĐ Nokia C5 + 12.000.000 VNĐ

20 Phạm Mạnh Cường 4880 55 Trả ba lô hành lý + Laptop Sony VIO +  iPad 2 + ĐTDĐ 
Nokia

Trong Tháng 03/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 803 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong việc hoàn trả lại tài sản của khách hàng đánh rơi trên xe taxi, với tổng số tiền thưởng là 
82.800.000 đồng. Sau đây là danh  sách một số gương tiêu biểu:

   Ban Tổng Giám Đốc Công ty thông báo đến các đội xe và toàn thể anh em lái xe biết để cùng hưởng ứng, 
tham gia phong trào “người tốt, việc tốt” ngày càng nhiều hơn nữa, từng bước xây dựng nếp sống văn hóa doanh 
nghiệp, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

>> TIN KhEN ThƯỞNG

hẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. hcM 25 G2 45 85 G1 05 14 A1 55 01
cN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

cN đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

cN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT3

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 03/2014 CN doanh thu cao 03/2014
hẠNG chI NhÁNh

1 Chi nhánh 5
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 4
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Ông Huỳnh Văn Sĩ - P.TGĐ TCNS tặng giấy khen Công ty 
cho lái xe Trần Doãn Cầm

Chuyện thật như đùa

    Sau khi khách gửi tiền cho tài xế giữ dùm rồi lấy 
lại, khi xuống xe vị khách đã bỏ quên 30 triệu đồng 
trên ghế, tài xế nhanh chóng báo tổng đài tìm khách 
trả lại. Câu chuyện hi hữu trên xảy ra với bác tài Trần 
Doãn Cầm, tài 4847, đội 58. 
    19 giờ 30 phút ngày 28/3 anh Cầm đón vị khách 
tên Nguyễn Thị Dung tại địa chỉ 102 Nguyễn Thiện 
Thuật, Q.3 chở đến khách sạn Sheraton, đường Đồng 
Khởi, Q.1. Khi xuống xe chị Dung lấy đi một số tiền, 
số còn lại chị nhìn mặt anh Cầm rồi… trao anh nhờ giữ 
giùm, dặn anh chờ chị xong việc đi tiếp. Giải quyết 
xong công việc anh Cầm đưa tiền lại cho chị đi tiếp 
đến siêu thị Nguyễn Kim, Q.1, khi xuống xe chị Dung 
để quên 30 triệu đồng. Xe lăn bánh kinh doanh, anh 
Cầm bỗng phát hiện vị khách ra đi tiền còn nằm trên 
ghế, anh liền gọi lên tổng đài thông báo. 
    21 giờ 40 phút chị Dung cũng phát hiện để quên 
tiền trên taxi, chị báo cho Vinasun với thông tin lộ 
trình, số tiền cước, giờ xuống xe (20 giờ 30 phút) mà  
không nhớ số tài, số xe hay tên tài xế. Sau đó tổng 
đài đã cung cấp số điện thoại của anh Cầm cho chị 
Dung. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày chị Dung báo 
tổng đài đã nhận được toàn bộ số tiền do anh Cầm 
mang đến trao tận tay.  
    Tuyên dương hành động trung thực của bác tài, 
lãnh đạo công ty đã trao giấy khen và số tiền thưởng 
500.000đ cho anh Cầm. Anh nói: Khi tôi gọi cho 
tổng đài trình bày sự việc, nhân viên tổng đài ngỡ 
ngàng không tin vị khách xa lạ dám giao tiền cho 
tôi giữ dùm rồi lại bỏ quên tiền trên xe. Quả thật, tôi 
cũng không hiểu lý do khách tin tưởng mình. Nhưng, 
khách đã tin mình trung thực, mình không nên phụ 
lòng tin của người ta. Tôi và cô khách có thể gọi là 
“khoảnh khắc trao trọn niềm tin”.

THƠ TẶNG BÁC TÀI TAXI
Bác là tài xế taxi

Đã từng đưa đón khách đi trăm vùng
Quản chi mưa nắng bão bùng

Bánh mì, cơm hộp, ngủ cùng taxi
Nước uống vô chai mang đi

Chờ khách ăn nhậu bác thì trông xe
Khi nằm phục điểm để “me”

Tổng đài nổ điểm đề  xe chạy liền
Có lúc chạy lẹ như … điên

Đến nơi, ơi hỡi xe bên đón rồi
Thật là rầu rĩ thân tôi

Tốn xăng “cơm nguội” khó trôi, chuyện thường
Có khi khách hiểu, khách thương

Có khi khách khó nào lường được đâu
Khách kêu tận cuối hẻm sâu

Tiến- lùi- cua- quẹo quản đâu lỗ lời
Lắm khi gặp khách làng chơi

Say say xỉn xỉn buông lời thị phi
Tiền “bo” đừng nghĩ làm gì

Có thì vui - không chẳng buồn chi trong lòng
Đôi khi, xui gặp mấy “ông”

Nếu có vi phạm thì không đường lùi
Lựa lời mà nói khéo thôi

Cho đi- Phạt chút, lôi thôi làm gì
Xuống ca vợ có nói chi

Vào phòng đánh một giấc khì là xong
Sáng mai ta lại thong dong

Vào ca, ta lại ruổi rong đường đời
Chữ Tâm coi trọng hàng đầu

An toàn trên hết- Là câu ghi lòng
Lựa lời giao tiếp nói năng

Khách hàng “thượng đế” thưa rằng chẳng sai
Đời là bể rộng sông dài

Vần thơ vui tặng bác tài “Vinasun”.                                                        

Võ Tá Quỳnh
(Hiệp hội ô  tô Việt Nam)
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Đội 1: Hoàng Thanh Phong (Tài 4245) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 
6757) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4824) - Đinh Thanh Hùng (Tài 5010) 
- Trương Trọng Hiền (Tài 2097) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - 
Nguyễn Hữu Đồng (Tài 3776) - Lê Kim Quyền (Tài 3147) - Nguyễn 
Hữu Lộc (Tài 6827) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Văng Văn Tuấn 
(Tài 7056) - Nguyễn Anh Long (Tài 3295) - Châu Chí Sâm (Tài 3877) - 
Nguyễn Sơn Hùng (Tài 6643)
Đội 2: Trần Khải Lai (Tài 3356) - Trương Quốc Việt (Tài 3902) - Nguyễn 
Minh Tâm (Tài 3163) - Trần Việt Toàn (Tài 6583) - Nguyễn Hoàng Vũ 
(Tài 1448) - Trần Văn Công (Tài 4489) - Trần Thanh Liêm (Tài 3760) - 
Trương Văn Hậu (Tài 2461) - Nguyễn Ngọc Anh (Tài 4468)
Đội 3: Phạm Thanh Vân (Tài 6706) - Lưu Văn Đức (Tài 2120) - Nguyễn 
Văn Tuyên (Tài 4096) - Trần Xuân Minh (Tài 2772) - Lê Minh Cường 
(Tài 3748) - Nguyễn Phúc (Tài 1735) - Phạm Minh Mẫn (Tài 3876) - 
Nguyễn Đình Việt (Tài 2120) - Lê Văn Đưa (Tài 3845) - Phạm Thành 
Hải (Tài 4281) - Đình Xuân (Tài 2772) - Đinh Ngọc Phú (Tài 6675) 
- Quách Văn Thắng (Tài 6646)
Đội 4: Trần Minh Tuấn (Tài 6034) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 6759) 
- Phạm Văn Lộc (Tài 3459) - Bùi Ninh Việt Bắc (Tài 4077) - Nguyễn 
Thành Trung (Tài 3034) - Phạm Văn Nhuận (Tài 3529) - Lê Hoàng Anh 
Tuấn (Tài 5138) - Trần Đình Thanh (Tài 3198) - Trần Trung Hiếu (Tài 
7079) - Phạm Thanh Duy (Tài 1364) - Lê Chí Vĩ (Tài 4429) - Phạm 
Thanh Tùng (Tài 1864) - Lê Hồng Quân (Tài 7058) - Phan Anh Minh 
(Tài 7018) - Huỳnh Minh Nhu (Tài 3460)
Đội 5: Hoàng Văn Lượng (Tài 4678) - Dương Hoàng Thanh (Tài 4773) 
- Hạ Thanh Hoàn (Tài 4546) - Lâm Hữu Trung (Tài 6527) - Phạm Văn 
Thanh (Tài 3640) - Nguyễn Thái Cường (Tài 5055) - Đặng Văn Hải 
(Tài 3149) - Phan Văn Điệp (Tài 4330) - Đỗ Đình Tú (Tài 6542) - Hà 
Văn Đức (Tài 4775) - Nguyễn Văn Luận (Tài 7081) - Lê Phước Sơn (Tài 
6877) - Nguyễn Phước Tuấn Sang (Tài 6676) - Dương Hoàng Thanh 
(Tài 4733)
Đội 6: Nguyễn Thị Đúng (Tài 2756) - Lý Phước Khương (Tài 3798) - Vũ 
Tiến Dũng (Tài 1855) - Nguyễn Minh Quang (Tài 6165) - Nguyễn Minh 
Triết (Tài 2543) - Ngô Minh Quang (Tài 3474) - Tăng Trung Kiên (Tài 
4223) - Nguyễn Châu Hưng (Tài 2909) - Diệp Văn Hùng (Tài 5349) 
- Ngô Văn Thành (Tài 3732) - Trần Minh Dũng (Tài 4029) - Tào Hoài 
Nam (Tài 3892)
Đội 7: Sơn Phước Thọ (Tài 6043) - Hồ Nguyễn Thiện Hoàng (Tài 6647) 
- Huỳnh Thanh Liêm (Tài 2290) - Võ Thành Công (Tài 6635) - Phạm 
Hoàng Lộc (Tài 3552) - Thích Đức Sang (Tài 3619) - Trần Ngọc Tùng 
(Tài 4932) - Nguyễn Công Năng (Tài 3896) - Nguyễn Quý (Tài 6762) 
- Huỳnh Thanh Tùng (Tài 3574) - Nguyễn Văn Bình (Tài 4932) - Võ 
Ngọc Thủy (Tài 4803)
Đội 8: Lữ Bá Tùng (Tài 1982) - Trịnh Tấn Lộc (Tài 4264) - Nguyễn 
Giang Sơn (Tài 4001) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 5176) - Phạm Hữu 
Phước (Tài 1417) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 5170) - Trương Thế Vui (Tài 
4927) - Nguyễn Ngọc Ẩn (Tài 6176) - Diệp Vinh Thành (Tài 1982) - 
Nguyễn Văn Thêm (Tài 5170) - Lê Thanh Phon (Tài 1383) - Nguyễn 
Hoàng Tùng (Tài 3205) - Đỗ Thành Luân (Tài 1518) - Lê Minh Hải (Tài 
3205) - Phạm Minh Thừa (Tài 4154) - Trần Thanh Nhân (Tài 6695) 
- Phạm Huy Hân (Tài 4570) - Nguyễn Văn Thi (Tài 2667) - Nguyễn 
Văn Triệu (Tài 4507) 
Đội 9: Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt (Tài 2333) - Trương Hoài Bảo (Tài 
1761) - Trần Văn Vũ Em (Tài 6555) - Trần Kiến Nhân (Tài 5148) - 
Nguyễn Quý Hòa (Tài 5195) - Nguyễn Văn Huynh (Tài 1700) - Nguyễn 

Văn Đức (Tài 2229) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 4735) - Lý Thành Hưng 
(Tài 3252) - Văn Viết Nhớ (Tài 7153)
Đội 10: Mát Ly (Tài 3682) - Huỳnh Xuân Thành (Tài 3888) - Lê Hữu 
Tài (Tài 2243) - Hoàng Văn Dũng (Tài 5109) - Lương Quốc Quyền (Tài 
6660) - Nguyễn Việt Huy (Tài 6116) - Nguyễn Văn Tư (Tài 6160) - Bùi 
Ngọc Châu (Tài 3586) - Huỳnh Văn Trí (Tài 3724) - Nguyễn Kim Vân 
(Tài 4801)
Đội 11: Nguyễn Ngọc Tân (Tài 1962) - Nguyễn Văn Cường (Tài 2626) 
- Ngô Hoài Thanh (Tài 6962) - Huỳnh Huy Bằng (Tài 2490) - Phạm 
Bá Tuấn (Tài 4931) - Hứa Thanh Sang (Tài 1347) - Phạm Văn Sáu (Tài 
6781) - Lê Kim Tùng (Tài 4606) - Võ Bảo Sơn (Tài 3489) - Hồ Võ Lê 
Nguyên Vũ (Tài 2459) - Phạm Văn Minh (Tài 1554) - Phạm Thanh 
Phong (Tài 4656) - Lê Trọng Cường (Tài 4481)
Đội 12: Nguyễn Văn Bảo (Tài 2260) - Quách Đình Yêu (Tài 3094) - Lê 
Trọng Tuyên (Tài 2260) - Phan Duy Đức (Tài 7203) - Hồ Công Bằng 
(Tài 5100) - Đặng Trọng Nghĩa (Tài 3603) - Tăng Xuân Vũ (Tài 6842)
Đội 14: Nguyễn Văn Quê (Tài 6922) - Võ Trí Phúc (Tài 6684) - Phạm 
Khánh Thụy (Tài 3417) - Lê Thạc Phúc (Tài 4411) - Đặng Minh Luân 
(Tài 6963) - Lê Đăng Dũng (Tài 6684) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 3539) 
- Hồ Đình Hoàng (Tài 1948) - Đinh Ngọc Tấn (Tài 6727) - Trần Vũ 
Ngọc (Tài 3818) 
Đội 15: Nguyễn Đình Lâm (Tài 1402) - Phạm Đình Hoàng (Tài 1472) 
- Nguyễn Văn Quyết (Tài 3609) - Nguyễn Hồng Hải (Tài 6852) - Đinh 
Công Minh (Tài 6584) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 5104) - Nguyễn Văn 
Lương (Tài 2935) - Nguyễn Hải Thọ (Tài 6985) - Trần Chiến Khu (Tài 
3736) - Trần Minh Hùng (Tài 5193)
Đội 16: Châu Ngọc Long (Tài 5199) - Trần Ngọc Dũng (Tài 5013) - 
Trần Văn Sơn (Tài 4604) - Lê Mạc Trường (Tài 6853) - Nguyễn Văn 
Hiền (Tài 5337) - Mai Anh Dũng (Tài 3112) - Phạm Minh Quân (Tài 
5304) - Nguyễn Văn Thạo (Tài 3089) - Bùi Ngọc Hiệp (Tài 3386) - 
Nguyễn Văn Ơn (Tài 4797) - Trương Văn Cường (Tài 6596) - Nguyễn 
Hữu Dũng (Tài 1838)
Đội 17: Trần Tấn Khải (Tài 5023) - Trần Văn Bình (Tài 7106) - Hà 
Chí Thành (Tài 6032) - Đào Văn Thúc (Tài 4476) - Huỳnh Hữu Phước 
(Tài 2499) - Đái Đức Tuấn (Tài 4331) - Trần Văn Vũ (Tài 1437) - Thái 
Ngọc Dũng (Tài 3994)
Đội 18: Trần Thanh Tùng (Tài 3629) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 4598) 
- Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tài 1514) - Lê Ngọc Đức (Tài 6157) - Lê 
Thanh Phương (Tài 4767) - Triệu Văn Toàn (Tài 2487) - Phan Văn Anh 
Tuấn (Tài 6949) - Hoàng Văn Lâm (Tài 2282) - Nguyễn Thanh Tấn (Tài 
3645) - Trần Văn Chinh (Tài 1484) - Phạm Thành Công (Tài 4250) - 
Trần Văn Thân (Tài 4033) - Phạm Minh Quân (Tài 3350)
Đội 19: Đoàn Văn Nghĩa (Tài 6182) - Đỗ Duy Thành (Tài 2649) - 
Nguyễn Văn Dung (Tài 7002) - Lê Quý Đôn (Tài 3092) - Lê Văn Long 
(Tài 6854) - Phan Thanh Hiển (Tài 4584) - Đoàn Văn Khương (Tài 
6870) - Lê Quý Đôn (Tài 3092) - Nguyễn Trung Khá (Tài 2304) - 
Nguyễn Tấn Khanh (Tài 3081) - Trần Thanh Thọ (Tài 6927)
Đội 20: Trịnh Thanh Tùng (Tài 6766) - Nguyễn Văn Thịnh (Tài 3795) 
- Nguyễn Danh Trung (Tài 4487) - Hồ Đăng Thanh (Tài 3581) - Lâm 
Quang Phi (Tài 5313) - Nguyễn Đức Hải (Tài 2078) - Đinh Hoàng Phi 
Hải (Tài 2403) - Trần Văn Sinh (Tài 3612) - Lê Thị Phương Anh (Tài 
4836) - Lê Văn Tiến (Tài 6073) - Nguyễn Anh Kiệt (Tài 1933) - Lê Văn 
Ngôn (Tài 4970) - Nguyễn Danh Chung (Tài 4487) - Nguyễn Thanh 
Long (Tài 6874)
Đội 21: Nguyễn Thanh Hạnh (Tài 2581) - Dương Minh Triều (Tài 3111) 

- Phạm Viết Mùi (Tài 4824) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 3265) - Lê Văn Tám 
(Tài 6801) - Mai Hữu Nhân (Tài 4448) - Võ Văn Chính (Tài 4046) - 
Huỳnh Văn Trung (Tài 2161) - Trần Quốc Toại (Tài 7148) - Dương 
Minh Triều (Tài 3178)
Đội 22: Trần Thuận (Tài 4150) - Nguyễn Hoàng Hải (Tài 6557) - Hồ 
Văn Tấn (Tài 4523) - Phan Chấn Cường (Tài 2577) - Nguyễn Phong 
Giang (Tài 3197) - Đào Công Đại (Tài 1731) - Phạm Ngọc Quang (Tài 
3956) - Thành Văn Tèo (Tài 3099) - Tạ Thanh (Tài 7014) - Nguyễn Tiến 
Lâm (Tài 6958) - Nguyễn Công Trường (Tài 3956)
Đội 23: Huỳnh Dũng Chiến (Tài 4084) - Phạm Thanh Tân (Tài 4242) - 
Nguyễn Bá Tòng (Tài 4291) - Lương Quốc Hiệp (Tài 3810) - Sơn Hoàng 
Phong (Tài 1773) - Trần Thanh Tuấn (Tài 3604) - Lư Văn Trung (Tài 
4207) - Nguyễn Văn Tám (Tài 6544) - Phạm Thành Tiến (Tài 4694)
Đội 24: Lưu Vĩnh Lộc (Tài 1904) - Trần Thanh Tùng (Tài 7061) - Hoàng 
Văn Hưng (Tài 3965) - Nguyễn Văn Minh (Tài 7012) - Phạm Thành 
Đạt (Tài 2491) - Nguyễn Hữu Thọ (Tài 2575) - Nguyễn Văn Dung (Tài 
2347) - Đinh Văn Hạnh (Tài 6937) - Trương Văn Thanh (Tài 3506) - 
Trần Ngọc Huy Toàn (Tài 2928)
Đội 25: Chung Hữu Hùng (Tài 4551) - Phạm Huỳnh Bảo (Tài 2259) 
- Trương Hoài Phong (Tài 4177) - Trương Hoài Phong (Tài 3582) - 
Nguyễn Phú Liêng (Tài 4892) - Hoàng Thanh Hùng (Tài 2182) - Bì Đức 
Minh (Tài 4607) - Trần Mạnh Đạt (Tài 6588) - Đặng Tiến (Tài 4405) 
- Phan Tấn Lộc (Tài 4442) - Chung Hữu Hùng (Tài 4551) - Lê Văn Phúc 
(Tài 6190) - Nguyễn Quang Thắng (Tài 6608) - Phan Anh Tuấn (Tài 
6517) - Nguyễn Văn Phương (Tài 4390)
Đội 26: Tào Chánh Ngôn (Tài 7003) - Lê Võ Duy Phong (Tài 7092) - 
Nguyễn Văn Tin (Tài 4676) - Nguyễn Huy Phong (Tài 3610) - Nguyễn 
Ngọc Long (Tài 7005) - Lý Nhất Minh (Tài 2257) - Nguyễn Văn Hòa 
(Tài 6825) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 5357) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 3500)
Đội 27: Cao Minh Tùng (Tài 7004) - Đặng Tấn Giang (Tài 4950) 
- Nguyễn Văn Năm (Tài 4440) - Nguyễn Huy Chương (Tài 2189) - 
Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 2997) - Đoàn Huy Hoàng (Tài 5352) - Phạm 
Tiến Dũng (Tài 2768) - Trần Lộc Phúc (Tài 3158) - Nguyễn Ngọc Khanh 
(Tài 3366)
Đội 28: Trần Hữu Ngà (Tài 3072) - Nguyễn Thế Lộc (Tài 2082) - Trần 
Ngọc Hoàng (Tài 4368) - Mai Bảo Quốc (Tài 4629) - Nguyễn Ánh 
Phụng (Tài 2267) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 4018) - Nguyễn Văn Bô (Tài 
6084) - Nguyễn Hữu Phúc (Tài 5114) - Phan Xuân Việt (Tài 1827) - La 
Thành Xuân (Tài 5079) - Văn Ngọc Phúc (Tài 6686) - Vũ Thành An 
(Tài 1895)
Đội 29: Nguyễn Tấn Đạt (Tài 1862) - Đinh Hoàng Trung (Tài 6952) 
- Nguyễn Hoàng Vinh (Tài 1955) - Nguyễn Thành Vinh (Tài 3637) - 
Nguyễn Tiến Đăng (Tài 3959) - Dương Văn Phi (Tài 4090) - Nguyễn 
Minh Thành (Tài 4450) - Nguyễn Quốc Bảo (Tài 4727) - Nguyễn Văn 
Trung (Tài 3754) - Nguyễn Hữu Du (Tài 6952) - Nguyễn Quang Hùng 
(Tài 6039) - Bùi Văn Viên (Tài 5264)
Đội 30: Phạm Hoàng Bảo (Tài 2122) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 2172) 
- Võ Văn Khánh (Tài 3718) - Lâm Văn Thân (Tài 3775) - Châu Ngọc 
Nhân (Tài 3775) - Lâm Văn Thanh (Tài 4011) - Hồ Văn Sửu (Tài 4812) 
- Nguyễn Ngọc Thảo (Tài 3531) - Trần Phương Châu Toàn (Tài 2317) 
- Phạm Xuân Trung (Tài 6140) - Trần Thanh Bình (Tài 2225) - Nguyễn 
Văn Giàu (Tài 1818) - Trần Hán Ướng (Tài 4790) - Lý Văn Khiêm (Tài 
5254) - Đặng Văn Hoàng (Tài 2221) - Vũ Văn Quân (Tài 4572) - Phạm 
Thế Sỹ (Tài 2142) - Quách Hữu Thực (Tài 7143) - Trần Văn Sang (Tài 
3059) - Lê Minh Sang (Tài 2317) - Võ Tuấn Kiệt (Tài 3968)

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 01/2014

NGUyễN VăN ThỦy
(Tài 5176 - Đội 8) 

Tài vật: Túi xách màu đen: 01 máy ảnh hiệu canon, 
ví có tiền, 01 cMND tên đoàn Thị Tám

(Ước tính 11,000,000đ)

PhẠM hUy hÂN  
(Tài 4570 - Đội 80 ) 

Tài vật: 01 đTDđ hiệu Iphone 5 màu trắng,
chữ Thái Lan

 (Ước tính 8,000,000đ)

NGUyễN QUANG PhụNG
(Tài 2346 - Đội A1 ) 

Tài vật: 01 đTDđ hiệu Ipnone 5 màu trắng
(Ước tính 10,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Đội 31: Đặng Vũ Bình (Tài 6995) - Phạm Tất Nhiên (Tài 6141) - Huỳnh 
Thiên Trường (Tài 3730) - Nguyễn Châu Thanh (Tài 1814) - Lương Văn 
Danh (Tài 5464) - Nguyễn Nhật Trường (Tài 1471) - Trần Duy Thư (Tài 
4140) - Nguyễn Văn Long (Tài 5290) - Trần Văn Buôi (Tài 7055)
Đội 32: Nguyễn Huy Bình (Tài 6959) - Trần Phi Phổ (Tài 6961) - Tạ Minh 
Đức (Tài 2102) - Trần Kim Lộc (Tài 1908) - Nguyễn Đông Phong (Tài 
2516) - Quách Dũng (Tài 1985) - Nguyễn Trung Tánh (Tài 5069) - Nguyễn 
Văn Út (Tài 4299) - Nguyễn Minh Phước (Tài 3436) - Nguyễn Thanh Hằng 
(Tài 6651) - Tạ Minh Đức (Tài 2102) - Nguyễn Văn Thức (Tài 3578)
Đội 33: Trần Quốc Tú (Tài 4153) - Lê Văn Đức (Tài 1449) - Phạm Văn Huy 
(Tài 2096) - Lưu Văn Thịnh (Tài 2930) - Tô Văn Hùng (Tài 6733) - Đinh 
Quý Hiển (Tài 6035) - Hoàng Văn Trường (Tài 4200) - Thái Có Sang (Tài 
3905) - Trần Anh Văn (Tài 3085) - Nguyễn Văn Nam (Tài 1466) - Huỳnh 
Tấn Điền (Tài 5026) - Lê Hoàng Dũng (Tài 6982)
Đội 34: Huỳnh Văn Phương (Tài 6632) - Trần Văn Bình (Tài 3893) - Tạ 
Nguyễn Hoàng Duy (Tài 3261) - Lê Hoàng Thanh (Tài 2200) - Huỳnh Tấn 
Thới (Tài 5006) - Trần Thanh Phước (Tài 4877) - Nguyễn Thanh Hiền (Tài 
6867) - Hồ Thanh Sơn (Tài 6198) - Võ Hồng Hạnh (Tài 2467) - Trần Văn 
Châu (Tài 6507) - Bùi Minh Hoàng Tiến (Tài 6977)
Đội 35: Lê Văn Tuân (Tài 3844) - Đặng Hoàng Nhiệm (Tài 5097) - Hà 
Quyền Hiệp (Tài 3844) - Vũ Văn Định (Tài 4785) - Võ Thành Nghĩa (Tài 
6005) 
Đội 36: Dương Văn Chương (Tài 6957) - Cao Văn Rồng (Tài 4185) - Đinh 
Văn Chuyện (Tài 3542) - Cao Thanh Bạch (Tài 2775) - Phạm Đức Minh 
(Tài 3920) - Ngô Ngọc Hưng (Tài 4369) - Thái Văn Cường (Tài 2383) - Vũ 
Tuấn Tú (Tài 3920) - Trần Minh Thảo (Tài 6655)
Đội 37: Trương Quốc Dương (Tài 4297) - Trần Ngọc Bảo (Tài 5145) - 
Nguyễn Văn Huy (Tài 5039) - Ngô Trung Hiếu (Tài 6772) - Lê Quang 
Minh (Tài 2500) - Lý Chí Dương (Tài 1468) - Đặng Đình Huấn (Tài 5347) 
- Nguyễn Quốc Đại (Tài 1468) - Phan Bảo Quân (Tài 6505) - Nguyễn Công 
Phát (Tài 5424) - Hà Văn Nhân (Tài 7090)
Đội 38: Nguyễn Văn Thanh (Tài 5185) - Võ Liên (Tài 6168) - Phạm Đình 
Tuấn (Tài 4119) - Nguyễn Tấn Lợi (Tài 1803) - Trương Văn Xuân (Tài 6552) 
- Đặng Minh Cang (Tài 3601) - Kiều Tiên Trung (Tài 6509) - Nguyễn Văn 
Hoàng (Tài 4119) - Phạm Đình Tuấn (Tài 3498) - Nguyễn Lộc Đỉnh (Tài 
5440) - Trần Ngọc Lâm (Tài 6856)
Đội 39: Nguyễn Tài Mạnh (Tài 1515) - Võ Thành Trung (Tài 6531) - Dương 
Minh Xem (Tài 5387) - Phan Văn Hà (Tài 4039) - Phạm Tốt (Tài 1459) 
- Phạm Thịnh Hương (Tài 6015) - Hồ Công Trung (Tài 6531) - Dương 
Văn Hùng (Tài 4533) - Trần Huỳnh Bảo (Tài 3636) - Trần Văn Bình (Tài 
3893) - Lục Xương Bình (Tài 5058) - Mai Văn Thượng (Tài 4533) - Nguyễn 
Thành Trung (Tài 6540) - Bùi Ngọc Phi Dũng (Tài 7105) - Phạm Bình 
An (Tài 6864)
Đội 40: Ngô Xuân Nhường (Tài 1528) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 5347) - Bùi 
Ngọc Thịnh (Tài 7008) - Phạm Đức Khuôn (Tài 5209) - Thiều Nam Tấn 
(Tài 5416) - Bàu Đức Tâm (Tài 3384) - Dương Quốc Đạt (Tài 1526) - Phạm 
Xuân Quang (Tài 1540) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 1637) - Nguyễn Đức 
Học (Tài 6514) - Võ Văn Khoa (Tài 4994)
Đội 41: Võ Dương Hiền (Tài 4272) - Quách My Ra (Tài 3251) - Đỗ Phú 
Cường (Tài 2545) - Ngô Đức Lợi (Tài 3251) - Phạm Bảo Ninh (Tài 2650) 
- Võ Sĩ Tâm (Tài 3875) - Nguyễn Văn Minh (Tài 6700) - Nguyễn Phương 
Lâm (Tài 3717) - Trần Thành Long (Tài 5236) - Nguyễn Văn Giáp (Tài 
6763) - Nguyễn Trung Khá (Tài 4539) - Mai Văn Lang (Tài 3771) - Nguyễn 
Trọng Hòa (Tài 3929) - Lê Quang Hòa (Tài 5236)
Đội 42: Trần Nhựt Thanh (Tài 5261) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 1978) - 
Nguyễn Tấn Lộc (Tài 3304) - Hoàng Văn Khánh (Tài 1875) - Tạ Văn Cường 
(Tài 1707) - Tô Phúc Đăng (Tài 2423)
Đội 43: Đặng Quốc An (Tài 6909) - Nguyễn Phú Thanh Hải (Tài 3774) - 
Trần Hậu Phát (Tài 3737) - Ninh Quốc Hùng (Tài Dự Bị) - Nguyễn Tuấn 
Thành (Tài 6551) - Nguyễn Đắc Vĩnh An (Tài 4685) - Đỗ Hồng Ngự (Tài 
1930) - Nguyễn Trường Luật (Tài 5340) - Thạch Sine (Tài 2284) - Nguyễn 
Văn Giàu (Tài 3918) - Nguyễn Thanh Lâm (Tài 1702) - Nguyễn Thanh 
Phong (Tài 3737) - Trần Hậu Phát (Tài 3737) - Trần Công Thiện (Tài 4874)
Đội 44: Võ Thị Ánh (Tài 2733) - Nguyễn Danh Chín (Tài 3746) - Nguyễn 
Văn Thuận (Tài 5282) - Lê Văn Sáu (Tài 4575) - Huỳnh Châu Nhật Thuần 
(Tài 4583) - Nguyễn Chí Linh (Tài 5282) - Nguyễn Quang Thuận (Tài 
6668) - Nguyễn Thanh Văn (Tài 4071) - Lê Minh Sang (Tài 4525) - Quan 
Trung Minh (Tài 3857) - Nguyễn Hoàng Xuân (Tài 3900) - Nguyễn Hoàng 
Diệu (Tài 1455)
Đội 45: Hà Chí Cường (Tài 4244) - Hoàng Đức Minh (Tài 4168) - Trần 
Dũng (Tài 2204) - Chanh Kim Tha (Tài 2254) - Trương Hoàng Biên (Tài 
6682) - Lâm Quốc Hòa (Tài 5166) - Nguyễn Văn Lâm (Tài 7038) - Chu 
Quang Trường (Tài 2542) - Nguyễn Phước Thành (Tài 4957)
Đội 46: Lê Hồng Phi (Tài 6610) - Vũ Đình Tân (Tài 2076) - Nguyễn Văn 
Tươi (Tài 4938) - Hồ Văn Vinh (Tài 6649) - Trần Văn Tới (Tài 6764) - 
Nguyễn Thanh Phong (Tài 6661) - Lê Văn Trong (Tài 6610) 
Đội 47: Đoàn Văn Thanh Giàu (Tài 4995) - Trần Văn Tuyên (Tài 2105) - 
Phạm Nguyễn Hoàng Khánh (Tài 1835) - Ngô Bạch Hùng (Tài 4581) - Văn 
Vĩnh Phong (Tài 1463) - Bùi Thiện (Tài 4934) - Châu Vĩnh Phát (Tài 5024) 
- Nguyễn Văn Thịnh (Tài 5404) 
Đội 48: Tô Đình Nhân (Tài 1373) - Nguyễn Ngọc Hiếu (Tài 5036) - 
Nguyễn Hữu Sơn (Tài 1805) - Cao Văn Hưng (Tài 1261) - Bùi Văn Khánh 
(Tài 3927) - Nguyễn Thế Hải (Tài 4652) - Nguyễn Hoàng Khương (Tài 
4143) - Nguyễn Xuân Phú (Tài 2298) - Đỗ Duy Hải (Tài 1749)
Đội 49: Dương Cao Kỳ (Tài 5107) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 4564) - 
Nguyễn Tuấn An (Tài 2955) - Lê Văn Minh (Tài 3758) - Thân Trọng Quang 
(Tài 6987) - Nguyễn Đức Phong (Tài 6812) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 
3758) - Nguyễn Thanh Tòng (Tài 3953) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 5316) - 
Nguyễn Đăng Thêm (Tài 1410)
Đội 50: Châu Văn Thành (Tài 6154) - Nguyễn Bình Phương (Tài 4589) - 
Trần Văn Ảnh (Tài 5053) - Nguyễn Văn Tú (Tài 4991) - Tạ Nguyên Bình 
(Tài 6659) - Nguyễn Thạch Tân (Tài 6501) - Huỳnh Bá Định (Tài 4940) 
- Lê Ngọc Huy (Tài 5388) - Trương Quang Long (Tài 5279) - Lê Hoàng 
Minh (Tài 7186) - Châu Văn Thành (Tài 6154) - Võ Tiến Phát (Tài 4128) - 
Nguyễn Quang Tú (Tài 4540)
Đội 51: Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Bùi Lê Thanh Hải (Tài 3658) - Võ Văn 
Lai (Tài 2163) - Huỳnh Đào Ngọc Tùng (Tài 1345) - Nguyễn Minh Tất (Tài 
6709) - Trần Quang Mạnh (Tài 5028)
Đội 53: Hồ Hữu Ngọc (Tài 4944) - Nguyễn Xuân Chính (Tài 6001) - Dương 
Văn Tiền (Tài 5090) - Nguyễn Thế Hưng (Tài 3503) - Trần Cơ Mỹ (Tài 
6013) - Lê Minh Đức (Tài 4944) - Hán Mạnh Hà (Tài 4913) - Dương Văn 
Tiền (Tài 5090) - Trần Phát Tài (Tài 6775) - Nguyễn Văn Đỉnh (Tài 4501)
Đội 54: Lý Phước Vinh (Tài 3871) - Trần Thế Vinh (Tài 3800) - Phạm 
Thiên Hoa (Tài 2429) - Nguyễn Văn Nghĩa (Tài 5375) - Huỳnh Việt Cường 
(Tài 6098)

Đội 55: Phạm Minh Nhựt (Tài 6793) - Đào Ngọc Hoàng (Tài 4873) - Kiều 
Văn Thụ (Tài 5386) - Nguyễn Duy Thanh (Tài 5055) - Viên Đình Long (Tài 
3592) - Võ Văn Văn (Tài 3631) - Bùi Xuân Tiến (Tài 6919) - Hoàng Văn 
Vụ (Tài 3592) - Nguyễn Hoàng Tâm (Tài 4306) - Võ Văn Văn (Tài 3631) - 
Phan Văn Sơn (Tài 4830) - Hoàng Văn Đức (Tài 6123) - Nguyễn Tấn Tuấn 
Kiệt (Tài 6044) - Nguyễn Duy Thanh (Tài 5015)
Đội 56: Nguyễn Phước Quân (Tài 5032) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 3405) - 
Lê Hoàng Phương (Tài 3402) - Khúc Hiếu (Tài 4181) - Hứa Văn Minh (Tài 
1867) - Võ Thế Hòa (Tài 3159) - Nguyễn Thành Trung (Tài 3010) - Phạm 
Trọng Hùng (Tài 6825) - Nguyễn Hoàng (Tài 3538) - Nguyễn Mạnh Quang 
(Tài 2052) - Võ Hiệu Phú (Tài 6561)
Đội 57: Phạm Ngọc Hiếu (Tài 3650) - Nguyễn Văn Đức (Tài 3635) - Ngô 
Quốc Thuận (Tài 3033) - Đỗ Ngọc Hà (Tài 2181) - Dương Quốc Thông 
(Tài 1963) - Đào Văn Quý (Tài 3650) - Đặng Huỳnh Nguyên (Tài 7114) 
- Thái Đình Hiệp (Tài 4220) - Trương Minh Tùng (Tài 4893) - Mai Thanh 
Tâm (Tài 4884) - Trần Như Sơn (Tài 1335) - Bùi Duy Hồng (Tài 6967) - Lê 
Hoàng Thành (Tài 4045) - Võ Ngọc Trọng (Tài 4195) 
Đội 58: Trần Trung Hậu (Tài 2353) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 3797) - Trần 
Văn Nghiệp (Tài 6516) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 4542) - Phạm Văn Từ (Tài 
3109) - Trần Đình Tùng (Tài 4599) - Lê Văn Lương (Tài 3497) - Tạ Duy 
Thanh (Tài 4917) - Hoàng Lương Thông (Tài 6979) - Nguyễn Ngọc Thụy 
(Tài 6611) - Nguyễn Văn Phụng (Tài 2832) - Phạm Ngọc Anh (Tài 3497) - 
Nguyễn Thanh Hải (Tài 1893) - Lê Kim Khánh (Tài 1580) 
Đội 59: Lê Hữu Trung (Tài 2999) - Lê Ngọc Tâm (Tài 3713) - Trần Văn 
Dũng (Tài 3713) - Phạm Văn Quốc (Tài 5217) - Ablul Goni (Tài 4161) - 
Dương Đức Toàn (Tài 5217) - Nguyễn Văn Nam (Tài 6920) - Nguyễn Duy 
Phương (Tài 2734)
Đội 60: Quan Minh Thành (Tài 6164) - Phan Minh Mẫn (Tài 3876) - Đặng 
Trung Nghĩa (Tài 6770) - Trần Văn Nam (Tài 4912) - Trần Quốc Bảo (Tài 
7102) - Võ Ngọc Bình (Tài 1957) - Lê Thanh Trung (Tài 5448) - Nguyễn 
Văn Ngọc (Tài 3021) - Đặng Hùng Vỹ (Tài 2199) - Trần Văn Quang (Tài 
6556) - Đỗ Xuân Phong (Tài 2672)
Đội 61: Từ Xuân Thủy (Tài 7085) - Võ Lê Nhân (Tài 7198) - Vũ Hoàng 
Thành (Tài 3508) - Trần Thanh Tùng (Tài 2763) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 
7022) - Bùi Đức Thạnh (Tài 3735) - Phạm Nguyễn Nam Phương (Tài 5052) 
- Võ Hùng Thị Thịnh (Tài 5064) - Nguyễn Văn Trường (Tài 3909) - Nguyễn 
Hiếu Thuận (Tài 6911) - Trần Vân Bản (Tài 6546)
Đội 62: Nguyễn Văn Vĩnh (Tài 6593) - Đỗ Văn Quơn (Tài 4909) - Nguyễn 
Khắc Trí (Tài 6687) - Đỗ Minh Luân (Tài 4035) - Trương Công Trường 
(Tài 6814) - Nguyễn Ngọc Bảo (Tài 7173) - Đặng Tấn Dũng (Tài 4955) 
- Nguyễn Hồng Phúc (Tài 2208) - Lê Duy Thanh (Tài 6158) - Mè Văn 
Nông (Tài 6502)
Đội 63: Lê Văn Tuấn (Tài 3370) - Lê Hồng Tưởng (Tài 6118) - Trần Tấn 
Vững (Tài 5240) - Dương Quốc Tuấn (Tài 3554) - Phạm Đình Chương (Tài 
5240) - Mai Huy Cường (Tài 1912) - Trương Quốc Dũng (Tài 3554) - Lâm 
Kiếm Bình (Tài 2196) - Nguyễn Phi Khanh (Tài 4960) - Nguyễn Tuấn Tín 
(Tài 3307) - Trần Thanh Hùng (Tài 3953)
Đội 64: Đỗ Thành Đắc (Tài 4130) - Trần Văn Sang (Tài 3536) - Đào Hữu 
Duyên (Tài 4012) - Trần Quốc Kiến (Tài 6783) - Huỳnh Ngọc Ẩn (Tài 
2691) - Lương Thiện Tâm (Tài 5108) - Nguyễn Chí Trung (Tài 1987) - 
Giang Chí Tâm (Tài 2364) - Cao Ngọc Quang (Tài 7075) - Nguyễn Hoàng 
Khánh (Tài 4934)
Đội 65: Phan Văn Phụng (Tài 7011) - Đặng Khánh Minh (Tài 6678) - Đinh 
Tiến Dũng (Tài 6716) - Nguyễn Hữu Phúc (Tài 3659) - Nguyễn Thanh Sơn 
(Tài 6138) - Bùi Anh Tuấn (Tài 6941) - Đỗ Lượm (Tài 3964)
Đội 66: Hoàng Khánh Quyền (Tài 2524) - Lê Thanh Cường (Tài 2752) - Hồ 
Đức Bình (Tài 6955) - Nguyễn Mạnh Thủy (Tài 4561) - Đỗ Duy Ba (Tài 
6572) - Lên Thanh Cường (Tài 2752) - Nguyễn Thanh Trọng (Tài 2446) - 
Nguyễn Văn Hiếu (Tài 4833)
Đội 67: Nguyễn Đức Đẳng (Tài 2311) - Nguyễn Thế Công (Tài 6701) - 
Hoàng Văn Quế (Tài 3372) - Trần Văn Phúc (Tài 4929) - Nguyễn Khải 
Trường (Tài 2572) - Dương Quốc Thông (Tài 1963) - Lê Văn Hóa (Tài 
3115) - Đỗ Văn Muôn (Tài 6121) - Mã Thanh Bình (Tài 3551) - Nguyễn 
Thế Tiễn (Tài 3242)
Đội 68: Đặng Thanh Toàn (Tài 1418) - Hà Duy Hiếu (Tài 6533) - Nguyễn 
Quang Minh (Tài 6095) - Lưu Hoàng Hiếu (Tài 1354) - Lương Đặng 
Nguyễn (Tài 6029) - Lê Minh Hùng (Tài 2040) - Nguyễn Đăng Mạnh (Tài 
1589) - Trần Văn Vinh (Tài 7040) - Thái Thị Thu Hiền (Tài 6029) - Nguyễn 
Văn Lộc (Tài 4916) - Đoàn Hữu Tú (Tài 1482)
Đội 69: Phan Duy Thiện (Tài 6099) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 4450) - 
Đặng Hoàng Sang (Tài 6665)
Đội 70: Võ Thành Trung (Tài 6606) - Trần Hoàng Lam (Tài 6127) - Võ Bá 
Đạt (Tài 6788) - Nguyễn Ngọc Nam (Tài 5366) - Nguyễn Tuấn Hoàng (Tài 
6992) - Hồ Sĩ Trung (Tài 6861) - Nguyễn Thành Tân (Tài 2652) - Huỳnh 
Quốc Thắng (Tài 2948) - Trần Hoàng Lam (Tài 3127) - Nguyễn Thanh 
Liêm (Tài 7009) - Trần Văn Bé (Tài 7128) - Trung Quế Sanh (Tài 7057) - 
Huỳnh Văn Hải Long (Tài 5420) - Thái Hoàng Phong (Tài 4942) - Nguyễn 
Anh Tuấn (Tài 4101) - Nguyễn Trọng Thảo (Tài 2637) - Bùi Văn Hồ Hải 
(Tài 4672)
Đội 71: Nguyễn Tất Lam (Tài 3443) - Nguyễn Hoàng Tân (Tài 4733) - Vưu 
Hớn Minh (Tài 6079) - Lâm Ứng Long (Tài 6178) - Trần Xuân Thạch (Tài 
5413) - Trần Đức Khôi (Tài 1418) - Nguyễn Công Nhựt (Tài 4343) - Vương 
Quang Long (Tài 3671) - Nguyễn Văn Bảo (Tài 2295) - Chu Văn Dương 
(Tài 4337) - Nguyễn Chế Linh (Tài 2295) - Dương Văn Út (Tài 2692)
Đội 72: Lê Trung Hiếu (Tài 2418) - Lê Hùng Phong (Tài 3696) - Nguyễn 
Quốc Hiệp (Tài 2456) - Trần Văn Toàn (Tài 1798) - Võ Văn Lưu (Tài 1845) 
- Trần Mạnh Hùng (Tài 6858) - Vũ Viết Tuấn (Tài 4530) - Lê Vũ Tuyên (Tài 
1390) - Nguyễn Văn Bạc (Tài 7119)
Đội 73: Trương Minh Dũng (Tài 6926) - Vũ Quốc Lưu (Tài 1888) - Hoàng 
Đức Trọng (Tài 6889) - Năng Ngọc Hải (Tài 1747) - Huỳnh Văn Thanh (Tài 
3873) - Hoàng Văn Tú (Tài 5352) - Lâm Quốc Khánh (Tài 7227) - Phạm 
Đình Lĩnh (Tài 3873) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4565) - Trần Tiến Trung (Tài 
2357) - Vũ Quang Lưu (Tài 2940) - Trần Công Thắng (Tài 4099) - Trần 
Công Đạt (Tài 1983) - Cao Ngọc Tra (Tài 4041) - Vũ Văn Chuyên (Tài 
6737) 
Đội 74: Lê Văn Tâm (Tài 2721) - Nguyễn Bình Anh (Tài 3811) - Hoàng 
Chí Hùng (Tài 1322) - Nguyễn Đào Hiền (Tài 7145) - Nguyễn Huy Thái 
(Tài 6869) - Lê Xuân Trung (Tài 1741) - Hứa Hoàng Hải (Tài 1744) - Phan 
Thanh Hùng (Tài 7245) - Ngô Trường Hải (Tài 2176)
Đội 75: Ngô Việt Dũng (Tài 4881) - Trần Hoàng Hận (Tài 1439) - Châu 
Văn Diên (Tài 6038) - Ngô Văn Hồng (Tài 3095) - Lâm Chung (Tài 2918)
Đội 76: Nguyễn Hương Tùng (Tài 3987) - Thang Lương Nhựt (Tài 4124) 
- Huỳnh Văn Sinh (Tài 2144) - Trương Phước Lộc (Tài 3416) - Nguyễn 
Hoàng Thanh (Tài 3075) - Chu Văn Mai (Tài 3416) - Trần Khắc Long 
(Tài 2705)

Đội 77: Nguyễn Văn Bình (Tài 5204) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 1935) - 
Trương Công Dũng (Tài 6658) - Nguyễn Chí Nhanh (Tài 3272) - Nguyễn 
Công Đức (Tài 3272) - Nguyễn Kỳ Quốc (Tài 7125) - Nguyễn Minh Hiếu 
(Tài 1321)
Đội 78: Lữ Đức Tính (Tài 4947) - Cao Minh Trí (Tài 5160) - Nguyễn Tùng 
Phương (Tài 4302) - Nguyễn Thanh Hà (Tài 5160) - Lê Ngọc Thịnh (Tài 
6903) - Nguyễn Thành Trung (Tài 3034) - Nguyễn Văn Toản (Tài 1714) - 
Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3030) - Trần Văn Nhật (Tài 6080) 
Đội 79: Trần Văn Hiếu (Tài 2331) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 3791) - Nguyễn 
Văn Phú (Tài 2590) - Nguyễn Minh Nhí (Tài 4831) - Nguyễn Thị Ly Na (Tài 
3428) - Mai Đức Kính (Tài 1896) 
Đội 80: Trần Thanh Hải (Tài 3594) - Đinh Văn Cường (Tài 3499) - Ngô 
Văn Phúc (Tài 4804) - Lê Văn Quân (Tài 4351) - Phạm Tấn (Tài 6966) - 
Phạm Minh Thừa (Tài 4154) - Vũ Kim Điền (Tài 3801) - Phạm Văn Thành 
(Tài 3471) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 3821)
Đội 81: Hồng A Phúc (Tài 6549) - Nguyễn Thành Hiệp (Tài 5127) - Châu 
Kim Tuấn (Tài 3511) - Nguyễn Minh Thảo (Tài 5149) - Lưu Văn Bảng (Tài 
2217) - Trần Tuấn Hoàng (Tài 4346) - Đoàn Xuân Cảnh (Tài 3239) - Lê 
Quang Vin (Tài 1736) - Châu Hoàng Huy (Tài 1777)
Đội 82: Phan Minh Nhân (Tài 5373) - Trần Minh Sơn (Tài 1440) - Võ Hữu 
Lộc (Tài 3391) - Trần Văn Hiếu (Tài 1757) - Dư Quốc Quang (Tài 1334) - 
Lê Hoàng Vinh (Tài 3455)
Đội 83: Trần Minh Thái (Tài 7159) - Nguyễn Hoàng Linh (Tài 4265) - Chế 
Minh Tâm (Tài 1879) - Nguyễn Xuân Hùng (Tài 2380) - Lâm Nguyễn Duy 
Quang (Tài 1927) - Lâm Hồ Ân (Tài 1931) - Phạm Văn Lộc (Tài 1331) - Đỗ 
Quang Hiếu (Tài 5441) - Nguyễn Văn Thụy (Tài 6973)

Đội A: 
Đội A1: Trần Trọng Trí (Tài 1332) - Nguyễn Hữu Nghĩa (Tài 2360) - 
Nguyễn Quang Phụng (Tài 2386) - Nguyễn Phương Thanh (Tài 1961) - 
Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 2502) - Nguyễn Kim Mậu (Tài 6796) - Phạm Ngọc 
Lợi (Tài 1302) - Trần Quốc Việt (Tài 4224) - Phạm Đức Vượng (Tài 6935) - 
Nguyễn Thanh Lâm (Tài 7188) - Nguyễn Nam Tạo (Tài 2567) - Trần Trọng 
Trí (Tài 1332) - Lê Hiếu Nghĩa (Tài 3269) - Nguyễn Hồng Quân (Tài 4287)
Đội A2: Lê Minh Hiển (Tài 6672) - Trương Thành Luân (Tài 3399) - 
Nguyễn Xuân Lâm (Tài 3883) - Phạm Thành Vũ (Tài 2302) - Trần Giang 
Sơn (Tài 5311) - Nguyễn Công Chức (Tài 2462) - Lê Nhân Hòa (Tài 5150) 
- Trương Minh Châu (Tài 6078) - Phạm Tường Văn (Tài 2210) - Nguyễn 
Phước Hải (Tài 2216) - Lê Trọng Quý (Tài 3399)
Đội A3: Trần Lê Vũ Trọng Nghĩa (Tài 4439) - Đỗ Văn Lâm (Tài 5288) - Lê 
Văn Phước (Tài 4734) - Huỳnh Phan Đông (Tài 3418) - Bùi Văn Hóa (Tài 
4139) - Trần Phương Dũng (Tài 3872) - Trần Duy Thạch (Tài 3979) - Lê 
Vương Sơn (Tài 6568) - Nguyễn Hoàng Phúc (Tài 2447) - Lê Trọng Quang 
(Tài 3545) - Hồ Đắc Trường (Tài 2447) - Phạm Hoàng Anh Thư (Tài 3626) 
- Trần Trọng Trung (Tài 2412) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 2227) - Nguyễn 
Văn Em (Tài 3877) - Trần Phương Hùng (Tài 3872) - Lê Thành Ngân (Tài 
6600) - lương Thế Thanh (Tài 3584)
Đội A4: Đông Bình Toàn (Tài 6691) - Nguyễn Đức Chí Cường (Tài 4829) - 
Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 4176) - Nguyễn Minh Thành (Tài 3823) - Nguyễn 
Hoàng Trung (Tài 6691) - Cao Cao Nhân (Tài 3978) - Thanh Huệ Vinh (Tài 
3456) - Nguyễn Hoàng Long (Tài 4400) 
Đội A5: Đào Trọng Cường (Tài 4919) - Phan Văn Dũng (Tài 2710) - Bùi 
Tấn Trung (Tài 2695) - Trương Công Bạch (Tài 2723) - Bùi Quang Thái 
(Tài 4919) - Lê Ngọc Điệp (Tài 3799) - Nguyễn Trường Chiến (Tài 4319) 
- Nguyễn Văn Lý (Tài 2642) - Trần Khánh Quy (Tài 2711) - Lý Thanh Hải 
(Tài 2673) - Chương Trung Hậu (Tài 2974) - Trần Hớn Trung (Tài 2713) - 
Bùi Quốc Thái (Tài 6147) - Nguyễn Bảo Cường (Tài 3999) - Nguyễn Văn 
Thành (Tài 4560) - Bùi Thanh Phong (Tài 2723)
Đội A6: Nguyễn Hữu Dũng (Tài 1838) - Đặng Quốc Vượng (Tài 2778) - 
Nguyễn Minh Tân (Tài 4428) - Phạm Văn Thành (Tài 2810) - Nguyễn Văn 
Hạnh (Tài 2801) - Ngô Văn Hảo (Tài 2790) - Võ Ngọc Chuẩn (Tài 4669) 
- Võ Thanh Hiền (Tài 5237) - Phạm Anh Thái (Tài 4799) - Nguyễn Văn 
Tuấn (Tài 4588) - Trần Quốc Thái (Tài 2780) - Lê Văn Thiện (Tài 4000)
Đội A7: Nguyễn Minh Lự (Tài 4585) - Đặng Quang Vinh (Tài 3874) - 
Huỳnh Ngọc Tuấn (Tài 4415) - Nguyễn Cửu Lộc (Tài 4028) - Mai Vũ Cường 
(Tài 4340) - Đặng Hoàng Vân (Tài 4283) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 6634) 
- Nguyễn Công Bình (Tài 4237) - Đỗ Thanh Hùng (Tài 4259) - Lê Đức Toàn 
(Tài 5425) - Nguyễn Quý (Tài 4762) - Trần Văn Lâm (Tài 7201)
Đội A8: Đinh Duy Luận (Tài 4104) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 4576) - Phan 
Thanh Chung (Tài 4719) - Mai Văn Doanh (Tài 4332) - Phạm Huy Hân 
(Tài 4570) - Đỗ Văn Lâm (Tài 4625) - Mai Văn Tầm (Tài 4343) - Nguyễn 
Tường Vũ (Tài 6195) - Dương Tấn Tâm (Tài 4643) - Nguyễn Văn Cợp 
(Tài 2866)
Đội A9: Trần Doãn Minh (Tài 3911) - Trương Thái Bình (Tài 6200) - 
Nguyễn Tấn Khanh (Tài 3081) - Cao Xuân Tuấn (Tài 4568) - Nguyễn Phước 
Hòa (Tài 3690) - Nguyễn Sỹ Nguyên (Tài 2961) - Nguyễn Hải Linh (Tài 
2964) - Trần Văn Hiếu (Tài 3969)
Đội A10: Nguyễn Anh Sơn (Tài 4447) - Nguyễn Thanh Văn (Tài 2994) 
- Mai Thanh Lăm (Tài 4093) - Nguyễn Văn Toán (Tài 4093) - Nguyễn 
Quang Chính (Tài 2730) - Trần Văn Út (Tài 4447) - Trần Thiên Phúc (Tài 
4267) - Lê Minh Nhân (Tài 6590) - Đào Công Thành (Tài 3003) - Nguyễn 
Hồng Đạt (Tài 4198) - Lưu Văn Chí (Tài 5463) - Nguyễn Quốc Bình (Tài 
3299) - Nguyễn Văn Chóng (Tài 4093)
Đội A11: Lê Văn An (Tài 6607) - Đỗ Quang Lộc (Tài 2869) - Nguyễn 
Đoàn Trung (Tài 3667) - Lê Thanh Bình (Tài 2709) - Tất Hùng (Tài 6053) 
- Nguyễn Văn Thoại (Tài 4419) - Vi Văn Hào (Tài 2709) - Lê Văn Phát 
(Tài 4669)
Đội A12: Nguyễn Hoàng Son (Tài 1415) - Viên Đình Long (Tài 5112) - 
Nguyễn Yên Giang (Tài 5284) - Quang Tuấn Minh (Tài 4903) - Hoàng 
Khắc Thịnh (Tài 4418) - Võ Thanh Hoàng (Tài 6641)
Đội BD1: Tô Đình Phương (Tài 2061)
Đội BD2: Trần Văn Hưng (Tài 4888) 
Đội BD4: Nguyễn Văn Phương (Tài 2689)
Đội ĐN4: Lê Quyết Thắng (Tài 6063)
Đội G1: Nguyễn Văn Nhẫn (Tài 3521) - Âu Trí Thức (Tài 4722) - Nguyễn 
Trung Tín (Tài 4738) - Nguyễn Trọng Hồ (Tài 4752) - Phạm Anh Dũng 
(Tài 4745) - Phan Văn Lẹ (Tài 4890) - Phan Văn Thủ (Tài 4749) - Nguyễn 
Khương Duy (Tài 7115) - Vũ Đình Chế (Tài 6203) - Nguyễn Đăng Quang 
(Tài 4807)
Đội G2: Đoàn Văn Ghi (Tài 4612) - Võ Văn Thuần (Tài 4723) - Nguyễn 
Công Thưởng (Tài 6145) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4552) - Vũ Bá Nghĩa 
(Tài 4746) - Bùi Lê Khang (Tài 4708) - Phạm Văn Vịnh (Tài 4622) - Trần 
Văn Công (Tài 4489) - Nguyễn Ngọc Thành (Tài 4489) - Nguyễn Tuấn 
Khanh (Tài 3681) - Võ Văn Y (Tài 4478) - Đoàn Văn Nghi (Tài 4612)
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vĂN QUÝ

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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NHỮNG CHUYỆN “XẤU XÍ” 
TẠI ĐIỂM TIẾP THỊ

điểm tiếp thị và tầm quan trọng     
    Hiện tại Vinasun taxi đang áp 
dụng hai hình thức ký kết để khai 
thác là ĐTT cố định và ĐTT cuộc 
gọi. ĐTT cố định là điểm khi ký 
kết hợp đồng khai thác (phục vụ 
khách), Vinasun taxi phải trả một 
khoản phí cố định kèm những 
điều kiện, trong một thời gian thỏa 
thuận. ĐTT cuộc gọi là điểm mà 
Vinasun Taxi ký hợp đồng thỏa 
thuận trả phí cho bên đối tác căn 
cứ trên số cuốc khách thành công 
từ cuộc gọi điện thoại (kêu taxi) 
từ đối tác. ĐTT cố định có nhiều 
khách sử dụng taxi nên hầu hết có 
những nhân viên trực (nhân viên 
điều hành điểm) còn ĐTT cuộc 
gọi thường ít khách hơn không cần 
nhân viên trực. 
    Hiện nay tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Vinasun taxi ký kết khai 
thác  trên 1000 ĐTT cuộc gọi và 
hơn 700 ĐTT cố định trong đó có 
trên 80 ĐTT Vip. Đến thời điểm 
hiện tại Vinasun taxi có mặt ở hầu 
hết những quận huyện và tỷ lệ 

chiếm khoảng trên 70% các ĐTT 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo 
thống kê năm 2013 có trên một 
triệu (1.275.000) số cuốc khách 
từ ĐTT chiếm 37% tổng số cuốc 
khách sử dụng taxi Vinasun của 
toàn công ty. Vậy hơn 1/3 số cuốc 
khách của mỗi xe hàng ngày là từ 
ĐTT.  

    Theo thống kê thì hiện tại bình 
quân Taxi Vinasun có số km vận 
doanh là 63% .. Tỷ lệ này của 
các hãng khác phổ biến là từ 
50% đến 53%.  Theo tỷ lệ trên xe 
Vinasun trong ca kinh doanh thì 
63 km có chở khách trên 100 Km 
hoạt động. Như vậy tài xế Vinasun 
taxi được lợi hơn lái xe các hãng 
khác khoảng 10 Km xăng và 10 
Km có khách  trên 100 Km xe lăn 
bánh.  Lợi thế đó chủ yếu là do 
có nhiều ĐTT mang lại. Bởi vì có 
nhiều điểm thì trả khách ở đâu 
ghé vào điểm nào gần đó xếp tài 
đón khách đỡ phải chạy quay về 
xe không hoặc chạy lòng vòng tìm 
khách vừa tốn xăng, mệt mỏi lại 

dễ bị vi phạm giao thông.
Mấy chuyện “xấu xí” tại đTT

1Tài xế Cường là “lính mới” 
Taxi Vinasun, trước khi lái 

taxi anh là “lính xe ôm” thường 
hoạt động ở khu vực bệnh viện 
này nên khi đầu quân choVinasun 
anh cũng đánh xe vào xếp tài ở 
đây. Theo quy định khi ký hợp 
đồng bệnh viện này chỉ cho hai 
xe đậu trong sảnh đón khách. Vậy 
trước khi vào đây phải qua bãi lót 
ở ngoài cách bệnh viện cả cây số 
(Km). Ở bãi lót anh em tài xế mình 
tự xếp tài theo trật tự. Đài nổ điểm 
Cường tài nhất khẩn trương đưa 
xe vào bệnh viện dừng xe đúng 
điểm sẵn sàng đón khách. Theo 
thứ tự thì ông khách đang dìu vợ, 
có chiếc túi xách màu đen ở vai 
kia là khách của Cường. Anh từ từ 
đưa xe tiến vào điểm nhận khách 
nhưng nhân viên điều hành điểm 
lại ra hiệu xe anh dừng lại cho xe 
khác ở ngoài vào đón khách. Thì 
ra cú “nhá máy” của nhân viên áo 
xanh vừa rồi là để kêu tài xế kia 

Điểm tiếp thị là nơi có nhiều khách hàng sử dụng taxi mà Vinasun đã ký hợp đồng có điều kiện với các đối tác để khai thác. Hiện 
tại lượng khách đón tại ĐTT chiếm khoảng 37% trong tổng số cuốc khách sử dụng Taxi Vinasun. ĐTT đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự phát triển của Vinasun và thu nhập của anh em lái xe taxi, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc 
phát triển và giữ gìn ĐTT . Trong thời gian qua phần lớn anh em mình đều ý thức được điều đó nhưng ở điểm này điểm nọ vẫn 
còn những chuyện “xấu xí”cần phải nói ra để anh em mình tránh khỏi mắc phải. 
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Hàng ngày có hàng ngàn xe taxi Vinasun rong ruổi trên khắp nẻo đường phục vụ khách hàng, với hàng chục 
ngàn cuốc xe và cũng từng đó tình huống ứng xử của lái xe đối với khách hàng. Nhiều cuốc xe tốt mang lại 
cảm giác dễ chịu và gây ấn tượng tốt cho khách nhưng cũng còn nhiều cuốc xe “xấu” đem lại cho khách 
hàng sự khó chịu, bực bội hay phiền toái.
Mời những bác tài thân thương của chúng ta cùng chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ để cùng suy ngẫm, rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho mình...

đã trực sẵn ở bên hông bệnh 
viện vào thế cuốc khách của 
Cường. 
    Cường bức xúc:
    - Tới lượt khách của em sao 
anh lại cho tài ngoài vào đón, 
vừa xếp tài ngoài kia đâu có ông 
tài này xếp đâu? 
    - Mày lính mới biết gì, đó là 
khách người nhà người ta hiểu 
chưa. Nhân viên áo xanh trả lời 
Cường với giọng điệu của “kẻ 
trên”.
    Cường thấy nóng nhưng nghĩ 
mình là lính mới nên anh “bấm 
bụng” chịu đựng.
    Mới vào xếp tài ở khu vực 
này được hơn một tháng nhưng 
Cường đã nghe anh em ngoài 
điểm xếp tài “xì xào” phải “biết 
điều” với “tay này” không chỉ 
có “đưa đò” thôi. Biết điều ở 
đây là phải biết “lại quả” khi 
thì gói “ba số” khi thì vài chục 
ngàn tùy cuốc dài hay ngắn.
    Khi mới vào tham gia lớp 
nghiệp vụ taxi của công ty hơn 
một tuần Cường đã được học 
nội quy, quy chế công ty rằng 
khi phục vụ khách tại ĐTT thì 
phải tuân thủ sự điều hành của 
nhân viên điều hành điểm, 
tuyệt đối không được gây xung 
đột, tranh cãi nhau làm mất trật 
tự tại ĐTT vì nếu để xảy ra bất 
kể lý do gì, phải hay trái đều 
bị xử lý kỷ luật sa thải. Nhân 
viên điều hành điểm vi phạm 
quy trình điểm xếp tài thì lái xe 
có quyền khiếu nại với phòng 
khai thác ĐTT để xem xét xử lý.   
     Lần khác. Đến lượt khách 

của tài 63xx xếp trước Cường, 
“kịch bản” kia lặp lại. Tài 63xx 
ra khỏi xe phản ứng. Thấy có to 
tiếng, Cường ra xe “vào ùa” bênh 
tài 63xx. 
    - Sao kỳ vậy, lần nào cũng thấy 
ông tài này “xỉa tài”, bệnh nhân là 
người nhà sao nhiều quá vậy.    
Biết bị “hố” nhưng nhân viên áo 
xanh vẫn tỏ thái độ “điều hành”.
    - Ê mày nói gì, có phải lượt tài 
mày đâu mà mày xía vô. Rồi anh 
ta quay qua ông “xỉa tài” xúi:
    - Mày qua coi thằng này “lạ 
hoắc” ở đâu mới vô (anh ta chỉ vào 
Cường) nó không biết điều lại còn 
nhiều chuyện, nó “hỏi đểu” sao 
nhà mày lắm người bệnh thế kìa.
    Lập tức ông “xỉa tài” hung hăng 
xông tới đấm thẳng vào mặt Cường 
một cú “trời giáng” kèm theo những 
câu chửi tục tằn. Cường bị tấn công 
bất ngờ không kịp né tránh nên 
miệng mũi chảy đầy máu, còn ông 
“xỉa tài” kia quay ra xe với vẻ mặt 
của kẻ chiến thắng vì mới vừa lập 
chiến công cho đối thủ “ăn trầu”. 
Dính cú đòn đó Cường phải vào 
viện khâu lại chỗ tét ở mũi và điều 
trị vì mất một cái răng cửa. Sự kiện 
này đã đưa “võ sĩ quyền anh” và 
cả “nạn nhân” ra hội đồng kỷ luật 
công ty. Tất nhiên, anh nhân viên 
điều hành và ông “xỉa tài” nhận kỷ 
luật nặng nhưng đau hơn là Cường 
cũng liên đới chịu kỷ luật của công 
ty vì hành vi gây rối tại điểm tiếp 
thị. Anh rút ra bài học là phải làm 
đúng quy chế: báo cáo sai phạm 
của đồng nghiệp lên cấp trên thay 
vì phản ứng bộc phát tại chỗ đông 
người, làm xấu hình ảnh công ty.

2Một ĐTT khác của Vinasun taxi 
là một trung tâm thương mại 

“P.” vào loại sang trọng có tiếng 
ở Sài Gòn. Khi ký hợp đồng phục 
vụ khách tại đây công ty đề nghị 
đối tác cho anh em tài xế mình sử 
dụng nhà vệ sinh trong tòa nhà, 
bên đối tác đồng ý với điều kiện 
phải giữ vệ sinh nghiêm ngặt.
    Bao giờ cũng vậy công ty chúng 
ta, cụ thể là Phòng chăm sóc phát 
triển ĐTT khi xúc tiến ký hợp đồng 
với đối tác cũng chú ý đến việc tìm 
chỗ nhà vệ sinh hợp lý cho anh 
em lái xe mình khỏi “bí” khi kinh 
doanh. Vậy mà chỉ một vài lái xe 
có tính xấu tham vặt làm khổ cho 
số lái xe còn lại, còn làm mất thể 
diện công ty. Những hành vi tưởng 
nhỏ nhặt đó mới nghe thôi đã thấy 
xấu hổ.
    Sau khi Vinasun taxi ký hợp 
đồng với bên đối tác là trung tâm 
thương mại sang trọng “P.” kia 
chừng được hai tháng thì được 
đối tác a-lô mời lên “điều chỉnh” 
hợp đồng: cắt khoản cho tài xế 
Vinasun sử dụng nhà vệ sinh của 
tòa nhà. Hỏi lý do thì họ cho xem 
lại đoạn clip từ camera gắn trong 
nhà vệ sinh. Hình ảnh về hành vi 
của lái xe taxi mình rất rõ. Có đến 
hai ba lần tài xế ta khi sử dụng nhà 
vệ sinh xong còn lấy giấy vệ sinh ở 
trong mang ra ngoài xe dùng riêng. 
Vừa rồi trước khi a-lô mời công ty 
lên hơn một tuần là vụ một tài xế 
của ta vào nhà vệ sinh ở đây thấy 
có chậu cây kiểng nho nhỏ xinh 
xinh đặt ở đó đã làm thủ thuật cho 
chậu kiểng vào bịch xốp mang ra 
xe đem về nhà xài   
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CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 44)

Quan sát và cho biết lái xe taxi 
này vi phạm lỗi gì nhé!!!

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 15 - Soá 43)

Bút Te bình luận:
Bầy hầy chính hiệu là đây

Chỗ xả không xả, xả ngay bên lề
Còn song ca nữa mới ghê

Phạt thật nặng mới áp phê nhớ đời!

Lỗi vi phạm: Lái xe đi vệ sinh không đúng nơi quy định.                      
                    Phạt ngưng phân ca từ 3 đến 5 ca.

Tài xế trẻ va phải một cô gái băng ngang đường. 
Sau khi gượng dậy và thấy không hề gì, cô gái liền 
nói với người đàn ông đứng tuổi đã chứng kiến 
toàn bộ sự việc:

- Ngài sẽ là người làm chứng chứ, thưa ngài?

- Ôi trời! Người đàn ông thốt lên - Chẳng lẽ cô 
định lấy thằng cha lái ẩu đó ư?

Hiểu lầm tai hại



www.vinasuntaxi.com

 

Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tăng đầu xe TAXI VINASUN trong năm 2014. CÔNG TY CP ÁNH 
DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN  CORP.) cần tuyển:

Nhân viên LÁI XE TAXI VINASUN

Số lượng: 1.000 người (nam/nữ)

Làm việc tại: TP. hcM, BÌNh DƯƠNG, đỒNG NAI

Điều kiện: Có bằng lái xe B2. Sức khỏe tốt, lý lịch rõ 
ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và bộ đội 
xuất ngũ.
Được hưởng các chế độ ưu đãi: tiền ký quỹ thấp, doanh 
thu và tỷ lệ ăn chia cao, công việc ổn định, sớm nhận 
xe chính thức và hưởng quyền lợi theo Luật lao động. 

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm

LƯU ý: TUyỂN DụNG ThƯờNG XUyÊN, LIÊN Tục,
             KhÔNG GIớI hẠN ThờI GIAN NỘP hỒ SƠ.

  TAXI VINASUN TP. hcM - PhÒNG TUyỂN DụNG & đÀO TẠO  LÁI XE
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

  VăN PhÒNG TAXI VINASUN - chI NhÁNh đỒNG NAI
Số 2, Lô 9, Tổ 13, đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, ĐN 
Điện thoại: 0618. 878 188 - 0616. 250 106 (Anh Thiện Kía)

  VăN PhÒNG TAXI VINASUN - chI NhÁNh BÌNh DƯƠNG
443 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Cường, TX. TDM, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 762 789 - 0983 630 196 gặp Anh Tú.

PhÁT VÀ NhẬN hỒ SƠ MIễN PhÍ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG



www.vinasuncorp.com

CHÀO MỪNG

Toà nhà Vinasun Tower
648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5. TP.HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2014

Vào lúc: 08 giờ, Ngày 25 tháng 04 năm 2014


