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Đời lên hương 
khi về Vinasun Taxi

Không phải “hoa” mà là
“ngọn giáo” giữa rừng “gươm”

Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2013 thành công tốt đẹp

Thời của Vinasun
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   Ngày 19/4/2013, 213 cổ đông nắm giữ 26.193.037 cổ phiếu, 
chiếm 87,31% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đã 
về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam. 
   Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả 
kinh doanh năm 2012, báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán, 
báo cáo của Ban Kiểm soát và Kế hoạch phương án kinh doanh 
năm 2013, các cổ đông đã thảo luận xem xét và biểu quyết thông 
qua 9 nội dung trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2013, trong đó có việc tăng vốn điều lệ lên 405 tỷ đồng.
   Năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước vẫn chưa ổn 
định, nhất là bị ảnh hưởng trực tiếp của 12 lần thay đổi giá xăng, 
tác động của 4 loại thuế và 9 loại phí nhưng công ty đã đưa ra các 
quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh, chủ động đưa ra các 
phương án tài chính, giải pháp quản lý điều hành linh hoạt, điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư… Chính nhờ các quyết sách phù hợp tình hình 
thực tế, chính xác và kịp thời đã mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu 
quả đầu tư và sự phát triển bền vững. Công ty đã hoàn thành vượt 
mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Tổng doanh thu đạt 
trên 2.713 tỷ đồng tăng 19,3% so với năm 2011 và tăng 4,8% so 
kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 151,5 tỷ đồng tăng 22,3% so với 
kế hoạch và 14% so với năm 2011.                                        V.L.
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QUANG MINH

Đặc san Kinh tế & Đầu tư số tháng 5/2013 vừa đăng bài “Thời của Vinasun” của tác giả Quang 
Minh. Đây là bài báo có những nhận xét thú vị và đánh giá chính xác dựa trên những số liệu 
được công bố. Bài báo dưới góc nhìn khách quan đã nêu bật vị trí của Vinasun trên thương 
trường và những yếu tố tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của Vinasun trong 10 
năm qua. Vinasun News xin đăng lại toàn văn bài báo này.

Thời của VinasunThời của Vinasun

Sinh sau đẻ muộn trong 
lĩnh vực taxi, luôn bị cạnh 
tranh khốc liệt nhưng sau 

10 năm, Taxi Vinasun (Công ty 
CP Ánh Dương Việt Nam) đã 
làm được việc gần như không 
tưởng: vượt mặt đàn anh Mai 
Linh để chiếm ngôi đầu thị 
trường. 
   Dù vốn không nhiều, xe ít hơn 
đàn anh, lĩnh vực kinh doanh 
cũng chỉ tập trung vào taxi 
nhưng chính những điều này 
đã tạo ra lợi thế cho Vinasun. 
Cuối năm 2012, khi Tập đoàn 

Mai Linh Group tuyên bố khả 
năng vỡ nợ và phá sản cũng là 
thời điểm Vinasun được công 
nhận là một trong 50 doanh 
nghiệp kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam với các chỉ số 
tăng trưởng bền vững cả về thị 
phần, doanh thu và lợi nhuận. 
Đó là lúc “ngôi vương” taxi về 
tay Vinasun.
   Tập trung vẫn hơn đa ngành
   Ngành kinh doanh dịch vụ 
taxi vốn rất cạnh tranh vì có 
nhiều đơn vị tham gia. Nổi lên 
giữa hàng chục thương hiệu và 

qua quá trình thanh lọc của thị trường, 
hai thương hiệu Mai Linh và Vinasun 
vẫn chia nhau hai vị trí dẫn đầu thị 
trường.   Mặc dù vậy, tiềm lực tài chính 
và hiệu quả kinh doanh của 2 “anh cả” 
này lại rất trái ngược nhau.
   Năm 2008, khi niêm yết trên sàn 
TPHCM, Vinasun mới có vốn chưa đầy 
200 tỉ, bằng một nửa của Mai Linh. 
Tổng tài sản cũng nhỏ hơn rất nhiều 
đàn anh hơn mình 1 bậc thị phần.
Dù vậy, kết quả kinh doanh của 
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Quý cổ đông chất vấn và đóng góp ý kiến cho Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013

Trong khi đó, với kết quả kinh doanh ổn định, Vinasun 
đang làm hài lòng các cổ đông của mình. Cổ tức năm 
2012 được chia ở mức 20%. Đây cũng là mức cổ đông sẽ 
nhận được trong năm 2013. Đồng thời, kế hoạch kinh 
doanh đề ra cho năm 2013 vẫn đảm bảo sự tăng trưởng, 
dù ít vì tình hình thị trường còn nhiều khó khăn. Những 
điều đó rõ ràng cho thấy quyết tâm của một doanh 
nghiệp đang ở vị thế mới, ngôi vương trong ngành taxi.

“

2012 được chia ở mức 20%. 
Đây cũng là mức cổ đông sẽ 
nhận được trong năm 2013. 
Đồng thời, kế hoạch kinh 
doanh đề ra cho năm 2013 
vẫn đảm bảo sự tăng trưởng, 
dù ít vì tình hình thị trường còn 
nhiều khó khăn. Những điều 
đó rõ ràng cho thấy quyết tâm 
của một doanh nghiệp đang ở 
vị thế mới, ngôi vương trong 
ngành taxi.
   Chiến lược giành ngôi vương
   Chiến lược ngành ngôi vương 
của ông Đặng Phước Thành 
tưởng chừng đơn giản nhưng 
lại vô cùng hiệu quả. Nâng cao 
chất lượng dịch vụ, tập trung 
thị trường, giành chỗ đậu xe 
và hạn chế dùng vốn vay… là 

những điểm chính của chiến 
lược thần kì này.
   Ngày 1/7/2012, 4 địa điểm 
đón khách tại các khách sạn 
Legend, Movenpick, Riverside 
và bệnh viện FV ở TP.HCM đã 
về tay Vinasun sau một thời 
gian thuộc quyền kiểm soát 
của Taxi Mai Linh. Với những 
vị trí mới này, Vinasun đã nâng 
số điểm đón khách lên gần 
900, bao gồm các khách sạn, 
nhà hàng, nhà ga, sân bay, 
bệnh viện... Đây chính là con 
đường mà Vinasun tăng trưởng 
thị phần taxi tại TP.HCM liên 
tục trong những năm qua. 
   Không chỉ với chiến lược 
giành thị trường bằng việc 
chiếm những chỗ đậu xe có 

Vinasun lại rất khả quan từ thời điểm 
đó đến nay. Trong giai đoạn từ 2008 - 
2010, tăng trưởng doanh thu của Mai 
Linh khoảng 30%/năm thì Vinasun đã 
chứng tỏ sức phát triển vượt trội khi 
đạt đến hơn 50%/năm. Về lợi nhuận, 
Vinasun tăng trưởng xấp xỉ 100% lợi 
nhuận năm 2009 và gần 80% trong 
năm 2010. Trong khi đó, sau 3 năm lỗ 
liên tiếp, đến năm 2010 Mai Linh mới 
có lãi trở lại. 
   Hiệu quả này của Vinasun đến từ 
nhiều nguyên nhân. Nhưng chủ yếu 
thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ tịch 
Đặng Phước Thành khi tối đa hóa hiệu 
quả thông qua sự tập trung trong kinh 
doanh.
   Giống như nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam trong những năm bùng nổ của 
thị trường tài chính, ông Thành cũng 
tham gia các lĩnh vực bất động sản, 
nhà hàng, đầu tư tài chính. Tuy nhiên, 
một số góp ý về chiến lược của các tổ 
chức nước ngoài đã giúp ông kịp rút lui 
trước khi quá muộn. “Bỏ hết các lĩnh 
vực râu ria như nhà hàng, bất động sản 
và tập trung vào lĩnh vực taxi - Đó là lời 
khuyên đúng đắn nhất của Temaseck 
Holding dành cho Vinasun”, ông 
Đặng Phước Thành thừa nhận. Sau đó, 
Vinasun chỉ tập trung vào lĩnh vực taxi.
Ngược lại, Mai Linh liên tục mở rộng 
hoạt động kinh doanh. Theo báo cáo 
thường niên năm 2010, Tập đoàn Mai 
Linh đã mở rộng hoạt động tại 53 tỉnh 
thành trong cả nước với khoảng 100 
công ty thành viên, có khoảng 9.200 
phương tiện, có trên 26.000 nhân viên 
làm việc tại bốn khu vực cả trong nước 
và nước ngoài. 
   Chính sự mở rộng quá nhanh này 
buộc Công ty mẹ Mai Linh phải rót vốn 
vào gần 60 công ty con khắp cả nước, 
với tổng số vốn hàng ngàn tỉ đồng. 
Những năm qua các công ty con này 
chỉ trả cổ tức cho công ty ở mức 3-5%/
năm, trong khi lãi suất Mai Linh vay 
từ người dân lên đến 18-25%/năm. 
Ông Hồ Huy, chủ tịch Mai Linh Group 
đã thừa nhận như thế trong những lần 
phát biểu cuối năm 2012. 
   Trong khi đó, với kết quả kinh doanh 
ổn định, Vinasun đang làm hài lòng 
các cổ đông của mình. Cổ tức năm 
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nhiều khách, theo ông Đặng 
Phước Thành, việc tập trung 
hóa vào từng khu vực đã giúp 
Vinasun vươn lên chiếm thị 
phần cao nhất tại TP.HCM với 
hơn 45%.
   Đó là phát triển tập trung. 
Ông chỉ tập trung khai thác tối 
đa những đô thị lớn có nhu cầu 
sử dụng taxi cao. Thực tế cho 
thấy, chiến lược này của ông đã 
thành công, nếu so sánh hiệu 
quả kinh doanh với đối thủ lớn 
nhất là Mai Linh. Trong khi việc 
đầu tư dàn trải trên địa bàn rộng 
lớn đã khiến Mai Linh thua lỗ 
thì Vinasun chỉ tập trung hoạt 
động tại 4 địa bàn ở phía Nam, 
chủ yếu là TP.HCM nhưng vẫn 
tăng trưởng rất nhanh. Hiệu 
quả của chiến lược tập trung 
này rất rõ ở thị trường TP.HCM, 
khi Vinasun chỉ chiếm 33% 
số lượng xe taxi (4.300 xe taxi 
trong tổng số 13.000 xe taxi của 
36 hãng) nhưng chiếm đến 45% 
thị trường tính theo số km vận 
doanh. 
   Bên cạnh tầm nhìn sâu sắc 
đó, ông Thành Vinasun còn biết 
thu hút khách hàng bằng một 
nguyên lý rất đơn giản mà hiệu 
quả: nâng cao chất lượng dịch 
vụ. Cụ thể là nâng cấp chất 
lượng phương tiện chuyên chở.
   Chẳng hạn như trong năm 
2003, ông Thành đã nhập về 27 
chiếc xe Toyota mới. Đáng nói, 
đây là dòng xe hiện đại nhất 
trong các loại xe taxi thời bấy 
giờ. Việc đầu tư vào dòng xe chất 
lượng cũng được ông Thành thực 
hiện xuyên suốt sau đó. Trước 
năm 2008 là dòng xe Zace, sau 
đó là Innova J và Innova G. Hiện 
Vinasun đã có khoảng 1.867 xe 
Innova G. Các đối thủ đã ngủ 
quên trên chiến thắng trong khi 
với chất lượng xe đồng nhất luôn 
được nâng cấp đã lôi kéo nhiều 
khách hàng của các đối thủ về 
với Vinasun. Đây có lẽ là điều 
mà chỉ mình Vinasun cảm nhận 
được. 

   Với mục đích cung cấp dịch vụ xe 
Taxi chất lượng cao và đội ngũ nhân 
viên chuyên nghiệp, không ngừng 
đem lại sự hài lòng cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ TAXI VINASUN. CÔNG 
TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM 
(VINASUN  CORP.) cần tuyển:

  TAXI VINASUN TP. HCM - PHÒNG TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO 
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

Lưu ý: Công ty tuyển dụng thường xuyên, liên tục và không giới hạn 
thời gian nộp hồ sơ.

  VĂN PHÒNG TAXI VINASUN 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 BÌNH DƯƠNG:
443 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Cường, TX. TDM, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 762 789 - 0983 630 196 (Anh Tú)

PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ MIỄN PHÍ

1. Nhân viên LÁI XE TAXI VINASUN:  1.000 người (nam/nữ)
    Làm việc tại: TP. HCM, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI
    Điều kiện: Đủ 21 tuổi trở lên. Có bằng lái xe B2. Sức khỏe tốt, lý lịch 
rõ ràng. 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.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   Tuy nhiên, gia tăng sức mạnh 
không chưa đủ, giữ cho doanh 
nghiệp có sức khỏe ổn định cũng 
là điều quan trọng không kém. 
Thấu hiểu điều đó hơn đàn anh, 
Vinasun ngoài việc thu hẹp kinh 
doanh để tập trung vào duy nhất 
lĩnh vực taxi, Công ty còn chủ 
trương hạn chế vay ngân hàng. 
Bởi đi vay là làm không công cho 
ngân hàng, ông Thành đúc kết. 
   Với nhiều chiến lược khác nhau, 
ông Thành đã chứng tỏ là một 

thuyền trưởng rất vững vàng của 
Vinasun. Từ trước đến nay, vốn để 
đầu tư xe của Vinasun chủ yếu là 
từ vốn chủ sở hữu thông qua việc 
phát hành cổ phiếu và giữ lại lợi 
nhuận để tái đầu tư, kết hợp với 
huy động một lượng nợ vay cân 
đối, chủ yếu là phát hành cổ phiếu 
và trái phiếu với chi phí rất thấp. 
Cách làm này cho thấy một tầm 
nhìn xa cũng như việc tiên liệu 
được thị trường của ông Thành  

(Đặc san Kinh tế & Đầu tư)
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NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔNG NIEÂN NAÊM 2013
COÂNG TY COÅ PHAÀN AÙNH DÖÔNG VIEÄT NAM

QUYEÁT NGHÒ
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam - Vinasun Corporation 
ñöôïc tieán haønh vaøo ngaøy 19 thaùng 04 naêm 2013 taïi Coâng ty soá 648 Nguyeãn Traõi, Phöôøng 11, Quaän 5, TPHCM, 
vôùi söï hieän dieän  cuûa 213 coå ñoâng ñaïi dieän cho 26.193.037 coå phaàn chieám 87,31% toång soá coå phieáu phoå thoâng 
coù quyeàn bieåu quyeát ñang löu haønh vaøo ngaøy choát danh saùch coå ñoâng (26/03/2013) ñaõ thaûo luaän vaø nhaát trí 
thoâng qua Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi vôùi caùc noäi dung chính nhö sau:

Ñieàu 1: Thoâng qua Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:   26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä   100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí    0  coå phaàn, ñaït tyû leä      0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán    0  coå phaàn, ñaït tyû leä      0%

Ñieàu 2: Thoâng qua Baùo caùo keát quaû kieåm soaùt hoaït ñoäng SXKD cuûa Ban Kieåm soaùt

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:   26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä   100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí    0  coå phaàn, ñaït tyû leä      0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán    0  coå phaàn, ñaït tyû leä      0%,

Ñieàu 3:  Thoâng qua Baùo caùo Keát quaû kinh doanh naêm 2012, caùc Baùo caùo taøi chính toùm taét vaø Baùo caùo keát quaû 
kieåm toaùn naêm 2012

Caùc chæ tieâu chính nhö sau:

Caên cöù Luaät Doanh Nghieäp do Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Thoâng qua ngaøy 
29/11/2005 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/07/2006;
Caên cöù vaøo Ñieàu Leä Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam – Vinasun Corporation
Caên cöù Bieân baûn Ñaïi Hoäi, keát quaû bieåu quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2013 cuûa 
Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam ñöôïc toå chöùc ngaøy 19/04/2013.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do –Haïnh phuùc

--- oOo ---

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 19 thaùng 04 naêm 2013CORP.

Caùc chæ tieâu Keá hoaïch 2012
Thöïc hieän So saùnh thöïc hieän 2012 vôùi

2011 2012 Thöïc hieän 2011 Keá hoaïch 2012

I                    Toång doanh thu vaø thu nhaäp khaùc, 
trong ñoù: 2.620,75 2.343,7 2.737,09 116,8% 104,44%

1) Doanh thu töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh 2.589,8 2.274,3 2.713,31 119,3% 104,8%
(Trong ñoù: DT cuûa Cty con) 84 73,7 85,78 116,4% 102,1%

2)
Thu nhaäp khaùc 

(thanh lyù xe vaø TN khaùc) 30,95 69,45 23,78 34,2% 76,83%

II Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 165,17 177,99 203,99 114,6% 123,5%
LN tröôùc thueá töø hoaït ñoäng KD 145,22 133,37 185,26 138,9% 127,57%
LN tröôùc thueá töø thu nhaäp khaùc 19,95 44,62 18,73 42% 93,9%

III Toång Lôïi nhuaän sau thueá 123,87 132,88 151,48 114% 122,3%
IV Soá xe ñaàu tö 250 436 456 104,6% 182,4%
V Soá xe thanh lyù 50 255 55 21,6% 110%

Ñôn vò tính: Tyû ñoàng
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Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 4: Thoâng qua phöông höôùng, keá hoaïch kinh doanh naêm 2013
Caùc chæ tieâu chính nhö sau:

Veà Keá hoaïch ñaàu tö: Ñaïi hoäi ñoàng 
coå ñoâng uûy quyeàn giao cho HÑQT 
toå chöùc thöïc hieän trieån khai caùc döï 
aùn, soá xe ñaàu tö toái thieåu vaø thanh 
lyù theo Keá hoaïch Kinh doanh 2013 
ñaõ trình vaø chuû ñoäng ñieàu chænh 
soá xe ñaàu tö vaø thanh lyù…cho phuø 
hôïp vôùi tình hình thöïc teá vì lôïi ích 
cuûa coå ñoâng vaø Coâng ty.

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 5: Veà tyû leä chi traû coå töùc naêm taøi chính 2012
     Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2012 ñaõ thoâng qua tyû leä coå töùc naêm 2012 laø: 15%
     Tyû leä chi traû coå töùc ñaõ thöïc hieän Ñôït I: 10%
     Ñeà xuaát coå töùc naêm 2012 laø 20%.
     Tyû leä coå töùc ñeà nghò chi tieáp Ñôït II: 10% (1.000ñ/ CP)
     UÛy quyeàn cho HÑQT löïa choïn thôøi ñieåm thích hôïp ñeå choát DSCÑ thöïc hieän vieäc chi traû coå töùc Ñôït II.

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 6: Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2013

Tyû leä bieåu quyeát:

 Soá coå phaàn nhaát trí:           26.193.037 coå phaàn, 
   ñaït tyû leä 100%

 Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                0 coå phaàn, 
   ñaït tyû leä  0%

 Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:            0 coå phaàn, 
   ñaït tyû leä 0%

Ñieàu 7: Phaùt haønh coå phieáu ñeå taêng voán ñieàu leä töø 300 tyû leân 405 tyû ñoàng töø nguoàn voán chuû sôû höõu cho coå 
ñoâng hieän höõu:
   - Thoâng qua vieäc phaùt haønh coå phieáu ñeå taêng voán ñieàu leä töø 300 tyû leân 405 tyû ñoàng töø nguoàn voán chuû sôû höõu 
cho coå ñoâng hieän höõu (noäi dung chi tieát tôø trình ñính keøm).

Chæ tieâu Thöïc hieän
2012

Keá hoaïch 
2013

% taêng/
giaûm

- Doanh thu töø Hoaït ñoäng KD Vinasun Corp
- Doanh thu töø Hoaït ñoäng KD Vinasun Green
I. Toång Doanh thu Kinh doanh
- Thu nhaäp khaùc (Thanh lyù & Thu nhaäp khaùc)
II. Toång Doanh thu & Thu nhaäp
III. Toång Lôïi nhuaän tröôùc thueá

+ Lôïi nhuaän tröôùc thueá töø hoaït ñoäng KD
+ Lôïi nhuaän tröôùc thueá töø thu nhaäp khaùc

IV. Toång lôïi nhuaän sau thueá

2.627,52
85,78

2.713,3
23,78

2.737,08
204

185,27
18.73

151,48

2.791,7
89

2.880,7
78,8

2.959,5
239,4
188,1
51,3

179,5

+6,25%
+3,75%
+6,17%

+231,4 %
+8,12%

+17,35%
+1,52%

+173,9%
+18,5%

QUYÕ DÖÏ PHOØNG 
TAØI CHAÙNH 5% LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ

QUYÕ ÑAÀU TÖ
 PHAÙT TRIEÅN 10% LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ

QUYÕ KHEN THÖÔÛNG 
VAØ PHUÙC LÔÏI 13.5% LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ

THUØ LAO HÑQT 
VAØ BAN KIEÅM SOAÙT 1.5% LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ

CHIA COÅ TÖÙC NAÊM 2012 20% VOÁN ÑIEÀU LEÄ

KHEN THÖÔÛNG 
BAN ÑIEÀU HAØNH 10% LÔÏI NHUAÄN SAU THUEÁ 

VÖÔÏT KEÁ HOAÏCH

Ñôn vò tính: Tyû ñoàng
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   - Pheâ duyeät taêng voán ñieàu leä cuûa coâng ty leân baèng toång meänh giaù soá coå phieáu sau khi phaùt haønh ñöôïc vaø baèng 
vôùi soá lieäu ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû phaùt haønh theâm coå phieáu cho UÛy ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc sau khi 
ñôït phaùt haønh hoaøn taát. Ñoàng yù giao cho Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò thöïc hieän vieäc ñaêng kyù ñieàu chænh taêng 
voán ñieàu leä vôùi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn trong thôøi gian khoâng quaù 31/12/2013.
   - UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng quaûn trò xaây döïng phöông aùn phaùt haønh chi tieát vaø quyeát ñònh löïa choïn thôøi ñieàm 
thích hôïp ñeå trieån khai phöông aùn phaùt haønh vaø choát danh saùch coå ñoâng thöïc hieän vieäc phaùt haønh theâm coå 
phieáu.
   - UÛy quyeàn cho HÑQT löïa choïn toå chöùc tö vaán phaùt haønh, tieán haønh caùc thuû tuïc phaùt haønh vaø baùo caùo vôùi 
UBCK Nhaø nöôùc, thöïc hieän vieäc ñaêng kyù nieâm yeát boå sung treân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP.HCM vaø ñaêng 
kyù löu kyù chöùng khoaùn boå sung taïi Trung taâm Löu kyù Chöùng khoaùn Vieät Nam ñoái vôùi toaøn boä soá löôïng coå phieáu 
phaùt haønh theâm.
   - UÛy quyeàn cho HÑQT chænh söûa Ñieàu leä (phaàn voán Ñieàu leä môùi taêng theâm) vaø caùc coâng vieäc khaùc coù lieân 
quan theo ñuùng quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp, Ñieàu leä Coâng ty vaø phaùt luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng 
chöùng khoaùn.

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 8: Pheâ chuaån choïn coâng ty kieåm toaùn
Ñeå chuaån bò cho vieäc kieåm toaùn taøi chính cho naêm taøi chính 2013, Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng uûy quyeàn cho Hoäi 
ñoàng Quaûn trò choïn moät trong caùc coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp döôùi ñaây:
 Ernst & Young (Vieät Nam)
 KPMG (Vieät Nam)
 PwC (Vieät Nam)
 Deloitte (Vieät Nam)
Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 9: Söûa ñoåi Ñieàu leä Coâng ty
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua noäi dung söûa ñoåi Ñieàu leä Coâng ty ñöôïc trình baøy taïi Ñaïi hoäi theo quy ñònh taïi 
Thoâng tö soá 121/2012/TT-BTC ngaøy 26/7/2012 cuûa Boä Taøi chính veà quy ñònh quaûn trò Coâng ty nieâm yeát vaø Coâng 
vaên höôùng daãn thöïc hieän cuûa Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP.HCM.

Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:              26.193.037 coå phaàn, ñaït tyû leä                 100%,
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                   0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                0 coå phaàn, ñaït tyû leä                     0%,

Ñieàu 10: Thoâng qua Nghò quyeát Ñaïi hoäi
1. Nghò quyeát ñaõ ñöôïc thoâng qua Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2013 Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät 
Nam hoïp ngaøy 19 thaùng 04 naêm 2013 vôùi tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh 100%.
2. Nghò quyeát coù hieäu löïc keå töø ngaøy 19 thaùng 04 naêm 2013, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty Coå Phaàn AÙnh Döông 
Vieät Nam coù traùch nhieäm toå chöùc, laõnh ñaïo Coâng ty thöïc hieän noäi dung cuûa baûn Nghò quyeát naøy.
3. Nghò quyeát seõõ ñöôïc göûi cho taát caû caùc coå ñoâng cuûa Coâng ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam sau khi keát thuùc 
Ñaïi hoäi qua website Coâng ty.
        TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG                   
                                                                                                  CHUÛ TÒCH HÑQT
    

                               ÑAËNG PHÖÔÙC THAØNH
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Miệt mài ôm vô lăng hãng Vinasun từ tháng 8/2008, gần 5 năm cầm lái, tài xế Trần Văn Nhí, 
tài 4818 ở đội 51, chi nhánh 6 đã sớm hoàn thành giấc mơ của mỗi người: mua nhà, sắm 
xe, cưới vợ… Trong năm 2012, sự nỗ lực phấn đấu của người tài xế trẻ được công ty khen 
thưởng qua giải khuyến khích lái xe có tinh thần vượt khó và danh hiệu bảo quản xe tốt nhất 
đội. Trần Văn Nhí cho rằng, để có được thành tích trên là do mình đã chọn đúng nghề, đầu 
quân đúng nơi.

Đời lên hương
khi về Vinasun Taxi

   Tiết kiệm mua nhà
   Tôi quê Cần Thơ nhưng sớm 
đã theo gia đình lên thành phố 
mưu sinh. So với nhiều đồng 
nghiệp vô số lần đổi việc, tôi 
bình yên hơn khi làm công 
nhân cho duy nhất một cơ sở 
cắt may. Nhờ chăm chỉ tận 
tụy, chịu thương chịu khó tôi 
được ông chủ thương cho đi 
học lái xe. Lấy được bằng lái 
xong tôi “muối mặt” xin ông 

Bình lên điểm giao ca ở quận 
7. Tôi hiểu rằng mình cần cố 
gắng nhiều hơn để chuẩn bị 
xây dựng gia đình nhỏ. Cứ thế 
tôi làm việc và dồn tất cả các 
khoản tiền để dành từ khi bước 
chân vào đời đi làm rồi đi lái 
taxi, tích cóp mãi đến năm 
2012 tôi “hái trái”: rút tiền 
đi mua căn nhà tại quận 12 
trị giá 510 triệu đồng có diện 
tích 5 x 10m. Sau đó tôi mất 

thêm 130 triệu đồng sửa chữa 
cho ngôi nhà hoàn chỉnh. Bên 
cạnh đó, tôi còn dành tiền sắm 
nữ trang làm sính lễ cưới vợ, 
mua cho vợ chiếc xe Vision 
và giờ đây vợ chồng tôi cũng 
dành dụm được ngót nghét 
100 triệu đồng. Bây giờ, mỗi 
ngày đi làm mặc dù tôi phải 
chạy 33km lên đến đội, nhận 
xe xong tôi chạy tiếp 10km để 
đến KCN Hiệp Phước nhưng 
tôi cảm thấy vui bởi nhờ lặn 
lội lái taxi tôi đã sớm mua được 

những tài sản giá trị trong đời, 
chính thức “an cư lập nghiệp”. 
   Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên 
thắc mắc tại sao họ cũng chạy 
taxi như tôi nhưng kết quả nào 
như mong muốn? Quả thật tôi 
không biết có sự khác biệt ra sao 
ngoài chuyện tôi không rượu chè, 
hút thuốc nhưng tôi hiểu rõ làm 
thế nào mình có được khoản tiền 
lớn như thế. Trong năm 2012 tôi 
đạt doanh thu trên 2.245.000đ 
mỗi ca, thu nhập bình quân 15 - 
16 triệu đồng/tháng. Riêng những 
tháng đầu năm nay doanh thu của 
tôi tầm 2,4 - 2,5 triệu đồng/ca, 
có lúc tăng lên 3 - 4,5 triệu. Có 
hôm trước, mãi đến 5 giờ chiều 
tôi chỉ mới kiếm được 550.000đ, 
cố gắng chạy đến sáng doanh thu 
của tôi lên được 3,3 triệu đồng. 
Tổng kết lương tháng 3 vừa rồi tôi 
thu được khoảng 17 triệu đồng, 
như vậy có phần sụt giảm so với 
tháng Tết.
   Khách mối ủng hộ nhiệt tình...
   Ước mơ của tôi là tiếp tục dành 
tiền mua chiếc xe 7 chỗ cho thuê. 
Còn tôi vẫn lái taxi. Bởi vì tôi 
không thể buông nghề gắn bó với 
mình lâu nay. Tôi có lượng khách 
quen tin cậy, đi đâu xa là họ gọi 
cho tôi. Chị tin không, tôi kiếm 
được 1,5 - 2 triệu đồng từ khách 
mối trong một ca kinh doanh là 

chủ cho nghỉ để ra ngoài làm 
đời tài xế. Tưởng ông ấy giận, 
ngờ đâu ông ấy nhiệt tình đồng 
ý và chúc tôi thành công trong 
công việc mới. Nhận lái xe tải 
2 tháng, tôi “đuối”, nghỉ. Bạn 
bè rủ tôi về Vinasun chạy taxi. 
Năm đó đã 21 tuổi, đời tôi 
“sang trang” từ đó. 
   Về lái cho Vinasun chưa đầy 
năm, tôi dành dụm tiền mua 
được chiếc xe Air Blade. Nhờ 
đó, cứ đúng 3 giờ 30 phút sáng 
tôi thức dậy chạy từ KCN Tân 

Bây giờ, mặc dù mỗi ngày đi làm tôi phải chạy 33km lên 
đến đội, nhận xe xong tôi chạy tiếp 10km để đến KCN Hiệp 
Phước nhưng tôi cảm thấy vui bởi nhờ lặn lội lái taxi tôi đã 
sớm mua được những tài sản giá trị lớn trong đời, chính 
thức “an cư lập nghiệp”. 
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chuyện thường. Từ số khách quen này, 
mỗi ngày tôi chạy trung bình 4 - 5 cuốc 
xe, ngày ít nhất khoảng 1 - 2 cuốc và 
ngày nhiều nhất là 10 - 12 cuốc, chỉ 
cần phục vụ cho khách quen tôi đã vượt 
sở hụi doanh thu. Tất cả nhờ vào lượng 
khách mối tại KCN Hiệp Phước thường 
đi công tác tới các tỉnh như Long An, 
Tiền Giang, Bến Tre… có lúc khách gọi 
tôi kẹt hay xuống ca sẽ bắn qua cho 
anh em đồng nghiệp. Bởi vì đặc thù 
khách khu vực này đi tỉnh nhiều và chỉ 
đi mối gọi trực tiếp vào điện thoại tài 
xế. Vì vậy ai lơ ngơ lọt vào khu vực này 
chỉ tổ ngóng đợi dài cổ vì họ không nổ 
điểm đài.   
   Tôi có may mắn được duyên khách 
yêu mến khen tôi dễ thương, cần cù, 
tuổi còn trẻ mà siêng năng. Tôi ấn 
tượng với chị khách mối đã gắn bó với 
tôi ngay từ ngày tôi mới vào nghề, chị 
làm việc ở Điện Biên Phủ, ngày hai 
bận tôi chở chị đoạn đường từ Nhà Bè 

lên Điện Biên Phủ làm việc. 
Qua trò chuyện chị khen tôi 
giỏi, tuổi trẻ lập nghiệp, từ đó 
chị rất quý tôi, khi đi xe thường 
bo tôi hậu hĩnh, ngày Tết chị 
hay lì xì cho tôi, chị xem tôi 
như một người em hơn là mối 
quan hệ giữa người phục vụ và 
khách hàng. Vợ chồng chị mua 
xe, chị kêu tôi về lái nhưng tôi 
bảo mình thích chiếc taxi hơn. 
Không riêng chị, nhiều khách 
hàng người Nhật nổi tiếng khó 
tính cũng hài lòng về cung 
cách phục vụ của tôi. Sự yêu 
mến của khách hàng là niềm 
khích lệ to lớn để tôi phục vụ 
khách ngày càng tốt hơn, cư 
xử đúng đắn phải phép. 5 năm 
nay chạy taxi, tôi chưa bao giờ 
bị khách complain (*) lần nào. 
   Đôi lúc đồng nghiệp bảo tôi, 
cậu thế mà hay, người ta làm 

cả đời chưa mua được căn 
nhà, còn cậu trẻ thế đã có nhà 
đẹp vợ xinh… Tôi giật mình 
nghiền ngẫm “Ừ nhỉ! Mình 
thật may mắn”. Hiện tại tôi có 
một công việc thoải mái, đôi 
lúc cũng chạnh lòng khi thiên 
hạ ngon giấc còn mình phải 
thức khuya dậy sớm, nhưng 
nghĩ đến thành quả lao động 
đạt được bao nhiêu mệt mỏi 
chợt tan biến. Vợ tôi trước đây 
cũng làm ở Vinasun nhưng 
cưới xong cô ấy nghỉ, đi học kế 
toán. Chúng tôi tính, khi vợ tôi 
học xong sẽ lo việc của cô ấy 
rồi sinh con, hoàn thành ước 
nguyện gia đình hoàn mỹ. Tôi 
cầu mong cho những bác tài 
trẻ như tôi vượt qua khó khăn 
hoàn thành ước mơ của mình, 
rồi cũng sẽ thành công 

(*) phàn nàn, khiếu nại
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MINH NHI

   Từ thợ hồ trở thành tài 
“chiến”
   Sau cuộc điện thoại “hẹn 
hò” với đội trưởng Nguyễn 
Văn Quyến nhờ anh thu xếp 
địa điểm cho tôi gặp 3 anh em 
anh Bình. Anh Quyến đã chọn 
quận 12 làm điểm hẹn để ba 
anh em từ ba ngôi nhà tại quận 
12, Củ Chi, Bình Dương dễ 
dàng “đua” đến. Nhìn 6 con 
mắt đỏ hoe thiếu ngủ của ba 
người qua một ngày đêm kinh 
doanh tôi tỏ ra ái ngại. Thế 
nhưng, các anh tỏ ra rất hào 
hứng chia sẻ những chuyện 
đi, thấy, nghe của ca làm việc. 
Câu chuyện đưa đến thời khắc 

những ngày đầu vào Nam lập 
nghiệp. 
   Ánh mắt anh Hồ Đức Bình 
trở nên xa xăm. Anh kể lại 
mình đã có thâm niên 29 năm 
lăn lộn ở thành phố này với đủ 
nghề thợ hồ, thợ mộc… Mặc dù 
được dì ruột giúp đỡ cho chốn 
ở nhưng thời gian đầu anh gặp 
muôn vàn khó khăn, vất vả. 
Anh Bình biết bản thân phải 
tự vươn lên, làm việc cật lực 
bởi vì anh còn phải lo cho 2 
em trai ăn học: một người học 
đại học Bách Khoa, một người 
học đại học Sư Phạm. Trong 
những năm tháng ấy, đời anh 
chỉ quanh quẩn mấy chuyện 

làm việc - kiếm tiền - gửi tiền và anh 
đã làm tròn trách nhiệm của người con 
trai trưởng trong gia đình vốn thiếu tiền 
nhưng tràn trề tình yêu thương. Nhìn 
các em trưởng thành, hiểu chuyện, 
chăm chỉ học hành, anh vui mừng 
hạnh phúc. 
   Ý thức được không thể mãi làm một 
công nhân, anh Bình quyết định chọn 
cho mình một nghề nghiệp này. Lúc 
bấy giờ anh Hồ Tuấn Anh đang “ăn 
nên làm ra” ở một hãng taxi đã gợi ý 
anh Bình theo nghiệp cầm lái. Sau đó 
anh Bình về lái chung cùng hãng taxi 
với Tuấn Anh. Khi Vinasun xuất hiện 
và phát triển như vũ bão cũng là lúc 
anh Tuấn Anh “dàn xếp” bán đứt chiếc 
xe thương quyền về đầu quân cho 

Cuộc sống khó khăn tại Ninh Bình buộc ba anh em Hồ Đức Bình, Hồ Tuấn Anh, Hồ Quyết Thắng rời quê 
vào TP.HCM lập nghiệp. Sau gần 20 năm xoay sở nhiều nghề, vượt qua muôn vàn khó khăn cả ba anh em 
cuối cùng đã chọn được công việc thích hợp cho mình ổn định cuộc sống, xây nhà cửa, lập gia đình… 
Giờ đây, khi hàng ngàn công nhân ở các nhà máy xí nghiệp đang sợ mất việc thì cả ba anh em Bình Anh 
Thắng đang yên ổn với công việc lái taxi có mức lương lên đến hàng chục triệu đồng. Cả ba mãn nguyện 
kể về câu chuyện “duyên nợ” với Vinasun.
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Nhiều khách hàng lên xe thấy bản tin 
họ cũng ngạc nhiên thốt lên “Công ty 
anh cũng có bản tin này à? Đấy là nét 
văn hóa của doanh nghiệp ấy chứ… 
Nhiều anh tài xế lái xe giỏi mua nhà 
lận sao?... Xem bản tin này tôi có thiện 
cảm với các anh, thôi… cho tôi xin về 
xem nhé…”. Riêng cánh tài xế chúng 
tôi đọc bản tin để tìm kiếm những tin 
tức công ty có gì mới, thay đổi ra sao, 
hướng phát triển sắp tới của công ty thế 
nào, đội nào - chi nhánh nào đạt doanh 
thu cao nhất, những tên đồng nghiệp 
trả tài vật được vinh danh hay những 
tấm gương người tốt việc tốt, doanh thu 
cao để từ đó học hỏi, phấn đấu. Và tôi 
cũng học được “tý nghề” từ những bài 
viết như thế 

Vinasun vào năm 2006. Nhận 
thấy cuộc thoái trào của hãng 
taxi nọ, thu nhập giảm trầm 
trọng không còn đảm bảo được 
cuộc sống gia đình mình, ngày 
19/04/2011 anh Hồ Đức Bình 
cũng dứt tình để về lái cho 
Vinasun. 
   Bây giờ, anh Bình là một trong 
những tài xế chạy “chiến” nằm 
trong top 5 của đội 66. Anh bồi 
hồi bộc bạch “Mấy anh em tay 
trắng vào đây mưu sinh, chúng 
tôi chỉ biết cố gắng cần cù làm 
việc để giúp gia đình, người đi 
trước dìu dắt người đi sau. Quả 
thật ông trời cũng đãi người 
hiền, sự nỗ lực của ba anh em 
được tưởng thưởng, ai cũng 
dành dụm mua được đất, cất 
được nhà. Giờ gia đình chúng 
tôi tuy không giàu sang nhưng 
đủ lo cho vợ con, đủ ăn đủ 
mặc”. Và cũng nhờ chiếc taxi 
anh đã gặp được vợ mình, là 
em gái người bạn đồng nghiệp. 
   Dìu em vào nghề
   So với ông anh Hồ Đức Bình, 
Hồ Tuấn Anh có thâm niên 
trong nghề 15 năm, trong đó 
anh lái cho Vinasun được 7 
năm. “Bây giờ tài xế Vinasun 
sướng hơn nhiều, không như 
chúng tôi thời xưa chờ đợi 
nhận xe chạy rất vất vả. Cực 
thế mà vẫn vui vẻ, các cậu tài 
trẻ 9X một số không kiên nhẫn 
nhưng bọn tôi thời xưa” - anh 
chép miệng. Anh Tuấn Anh 
tiết lộ, từ ngày về Vinasun anh 
mua được miếng đất ở Củ Chi 
xem như đầu tư dài hạn. Vợ 
chồng anh cũng sắm được dàn 
máy may công nghiệp nhận 
may hàng gia công cho các 
công ty, xí nghiệp.    
   Tuấn Anh rút ra kết luận “Lái 
xe taxi âu cũng là nghiệp, có 
người kêu tôi về lái cho họ 
lương tương đương taxi nhưng 
tôi không về. Lái taxi cũng có 
thú vui không bỏ được, xuống 
ca nhìn mặt mũi anh em đủ 
sắc thái tình cảm, tình đồng 

nghiệp chan hòa, bao nhiêu 
bực dọc nhọc nhằn buổi sáng 
về nhìn mặt nhau “xả” hết, 
thật vui vẻ và sảng khoái”. 
   Không “sóng gió” như các 
anh, Hồ Quyết Thắng êm ả 
hơn khi có hai anh luôn nâng 
đỡ mình. Thắng vốn là tài xế 
lái xe cho Bộ Quốc Phòng, làm 
việc mãi tận Nha Trang xa vợ 
con mà lương bổng lại thấp. 
Được hai anh “rủ rê” trải thảm, 
ngày 2/4/2012 Thắng cũng về 
mái nhà chung Vinasun “đoàn 
tụ” với hai anh. Thời gian đầu 
chưa quen, khi chạy ở Q.12, 
Hóc Môn Thắng được ông anh 
Tuấn Anh bọc lót đường sá, 
chia sẻ cho khách hàng; lên 
trung tâm TP.HCM Thắng lại 
được anh Bình “bảo kê” nên 
không sợ điều hiu vắng khách. 
Được sự dìu dắt của hai ông 
anh, người đỡ người nâng, 
thời gian sau Thắng cũng tự 
bơi được, hiện nay doanh thu 
của cậu đôi khi còn vượt qua 
hai ông anh mình nhờ vào sức 
trẻ “cày miệt mài”. Cậu tiết lộ, 
100 triệu đồng tiền nợ khi xây 
nhà ở Bình Dương nhờ vào lái 
taxi cậu đã trả gần xong. 
   Trải nghiệm về công việc cực 
khổ lái taxi ba anh em khẳng 
định những ai mới vào nghề 
rất khó hòa nhập nhưng khi 
đã cầm chiếc taxi rong ruổi 
5 - 10 năm sẽ khó bỏ nghề, 
bởi vì đã quen công việc của 
một gã “lang thang” có thu 
nhập không tồi. Thời gian kinh 
doanh lại thoải mái, tự do tự 
tại, tất cả do mình làm chủ 
quyết định. Tuy rằng vất vả 
nhưng khi xuống ca nhìn kết 
quả kinh doanh, mấy anh em 
đều hài lòng và càng thấy yêu 
nghề hơn. 
   Biết mình được đưa lên bản 
tin nội bộ, anh Tuấn Anh và 
Quyết Thắng ngại ngùng đỏ 
mặt, riêng anh Bình bình tĩnh 
nhận xét: Tôi rất thích đọc bản 
tin, ra số nào tôi cũng đón đọc. 

Nguyễn Văn Quyến
Đội trưởng đội 66

Ba anh em anh Bình đều là những 
thành viên nằm trong top 10 doanh 
thu cao của đội. 

Anh Bình và Tuấn Anh đạt mức bình 
quân trên 2,1 triệu đồng/ca. Thắng 
mới vào nghề khoảng 1 năm nhưng 
thành tích khá vượt trội. Cả ba có 
mức thu nhập thấp nhất khoảng 10 
triệu/tháng. Tháng đắt khách họ đạt 
mức cao hơn khoảng 15 - 16 triệu 
đồng/người. Cả ba đều chấp hành 
nội quy công ty tốt, thỉnh thoảng 
mắc vài lỗi vi phạm nhỏ nhưng 
những lỗi vi phạm điểm xếp tài, bị 
khách hàng khiếu nại hoàn toàn 
không có. Năm 2012 anh Bình đoạt 
giải bảo quản xe tốt nhất chi nhánh, 
Tuấn Anh đoạt giải tổ trưởng xuất sắc 
gương mẫu được mọi người quý mến. 
Tôi hi vọng cả 
ba người tiếp 
tục phát huy 
thành tích 
này góp phần 
quan trọng 
vào doanh 
thu chung của 
toàn đội. 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

   Sáng ngày 19/04/2013 Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013 của 
CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Corp. (MCK: VNS) diễn ra tại Tp. Hồ 
Chí Minh. Năm 2012, VNS đạt tổng doanh thu 2.713,3 tỷ đồng; lợi nhuận 
trước thuế đạt 204 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 151,5 tỷ đồng. Cổ tức 
năm 2012 bằng tiền 20%/mệnh giá. VNS sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ 
lệ 100:35. Năm 2013 VNS kế hoạch LNST 179,5 tỷ đồng, tăng 18,5% so 
với thực hiện năm 2012.

Công tác đón tiếp Quý cổ đông và Báo chí diễn 
ra nhanh chóng và chuyên nghiệp

Cổ đông quan tâm về tình hình hoạt động của 
công ty thông qua các tài liệu và bản tin

Chủ tịch Đoàn tham gia biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2013
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NGỌC HÂN

   Cơ duyên nào đưa chị đến 
cái nghề vốn là lãnh địa của 
đàn ông?
   Nếu tôi nói mình là dân 
lang thang ngoài bến xe Vũng 
Tàu chuyên nhìn mặt thiên 
hạ đoán ý, chị tin không? Nói 
nào hay trước đây tôi phụ mẹ 
bán hàng ở bến xe, sau này 
nghe lời mẹ tôi đi học may vá 
nhưng ông trời khiến tôi biết 
nghề chứ không hành nghề. 
Mấy thế hệ trong gia đình tôi 
đều làm tài xế nên nhà tôi có 
truyền thống kinh doanh về 
lĩnh vực xe khách. Tôi bèn đua 
theo xe nhà đi làm với anh trai 
3 năm, 4 năm rồi đi làm lơ xe 
buýt. Tuyến xe buýt đi xa dần, 
tôi không muốn xa nhà bèn đi 
thi lấy bằng lái xin vào làm 

tài xế taxi Vinasun ngay thời 
điểm chi nhánh mới thành lập 
vào năm 2010. Thời gian đầu 
sợ mẹ lo lắng tôi không dám 
nói mình đi lái taxi đành phải 
nói dối là “con lái xe trung 
chuyển”. Bây giờ mẹ biết vẫn 
rất lo lắng cho tôi. Người ta 
thường bảo nghề chọn mình 
chứ mình không chọn nghề, 
tôi ngược lại, tôi đã chọn nghề 
lái xe vì đam mê, yêu thích. 
Tôi yêu nghề này đến nỗi 
không thể tưởng tượng ngày 
nào đó mình sẽ không ngồi 
sau vô lăng. Niềm hứng khởi 
với nghề lái xe của tôi là vô bờ 
bến.
   Kết quả niềm đam mê cháy 
bỏng của chị đã đơm hoa?
   Khi tôi về đội anh em đồng 

nghiệp cũng buông lời chọc ghẹo đủ 
điều. Họ có vẻ vừa ngạc nhiên lại vừa 
thú vị, vui vẻ đó nhưng cũng nghi ngờ 
không biết tôi có làm nên trò trống 
gì không? Thế là tôi bắt tay làm việc 
để thuyết phục mọi người bằng hành 
động, bằng kết quả kinh doanh. Năm 
2012 tôi đạt thành tích nho nhỏ doanh 
thu xếp nhất đội VT1, hạng 5 bảo quản 
xe tốt cấp công ty, được Ban An toàn 
Giao thông TP.HCM tặng bằng khen 
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
Đến hôm nay tôi có thể tự hào rằng, 
mình san bằng đẳng cấp với các đấng 
mày râu trong đội. Xuống ca, nhiều 
anh liếc ngang bill tôi xem nhỏ Hà 
hôm nay doanh thu được bao nhiêu 
để mình phấn đấu vượt qua. Cũng có 
số người nhìn bill của tôi xong ganh tỵ 
xen lẫn đố kỵ à nha (cười to). Dường 
như tôi và anh Trần Duy Trường - người 

Tiếng lành đồn rằng ở chi 
nhánh Vũng Tàu đang 

nổi lên một nữ “sát thủ” 
doanh thu khiến nhiều 
đồng nghiệp nam bám 

đuôi mệt nhoài. Tôi đã tìm 
hiểu và được biết nhân vật 
nổi như cồn đó là chị Trần 

Thị Thanh Hà, tài 3303, 
đội VT1, nữ tài xế duy nhất 

của chi nhánh. Qua cuộc 
trò chuyện chị Hà đã mở 
lòng chia sẻ về niềm vui, 

hạnh phúc sau tay lái. 

Tôi không phải “hoa“mà là
“ngọn giáo“ giữa rừng gươm

Ông Lương Hữu Phước - Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu trao cho lái xe Trần Thị Thanh Hà giấy khen 
của Ban An toàn Giao thông TP.HCM
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vừa được nêu tên trong bản tin 
tháng trước - đang luân phiên 
hoán đổi vị trí nhất, nhì đội. 
Một đứa con gái duy nhất lọt 
thỏm trong đội, “độc quyền” 
nữ tài xế trong chi nhánh 
“chen chúc” được với các anh, 
tôi thật sự phấn khích.  
   Hoa lạc giữa rừng gươm, chị 
có bao giờ cảm thấy đơn độc, 
khó khăn?
   Các anh em nào nghĩ tôi là 
“hoa” đâu, trong mắt các anh 
em tôi là thằng con trai chính 
hiệu. Tính cách mạnh mẽ, 
ngoại hình “bặm trợn” nhiều 
người quên luôn tôi là con gái! 
Chúng tôi cùng chơi, cùng làm 
việc, xuống ca vỗ vai nhau 
đôm đốp sảng khoái đến lạ. 
Các đồng nghiệp nam đặt biệt 
danh cho tôi là sát thủ “Dung 
Hà”, nhưng khác biệt là chị 
Dung Hà Hải Phòng là giang 
hồ có số má thật còn tôi chỉ 
là “sát thủ” doanh thu. Đi cà 
phê, nhậu nhẹt, đi chơi họ đều 
bá vai rủ “Dung Hà taxi” tham 
gia. Tôi ham vui nhiệt tình với 
anh em nên rảnh rỗi là có mặt 
ngay. Vì vậy tôi chưa bao giờ bị 
cảm giác đơn độc xâm chiếm. 
Sống giữa rừng “gươm” tôi 
cũng luyện mình thành thanh 
“giáo” sắc bén để trong mối 
quan hệ với các anh, tôi vô hại 
hòa nhập an bình trong bọn 
họ. Đối với đồng nghiệp tôi 
toàn nhường nhịn, đua điểm 
các anh em xin tôi nhường vì 
doanh thu của họ còn thấp. 
Khi xuống ca rảnh rỗi, biết 
đồng nghiệp va quẹt ở đâu tôi 
chạy xe máy tới ngay hỗ trợ 
đưa nạn nhân đi viện, giúp các 
anh lấy lại bình tĩnh xử lý vụ 

việc. Nhìn chung, từ ngày vào 
chi nhánh tôi tận hưởng bầu 
không khí thoải mái, chan hòa 
mà đồng nghiệp đối xử với tôi 
cũng rất tốt. 
   Khách hàng có nhìn nhận gì 
khi thấy chị lái taxi?
   Đa phần họ ngạc nhiên thốt 
lên “Con gái mà đi lái taxi à!”. 
Có lần tôi chở khách đi Bà Rịa, 
lúc quay xe nghe loáng thoáng 
bên đường hai người đang 
tranh luận “Tài xế trên xe là 
con trai! Không, tôi thấy là con 
gái mà!”. Tôi buồn cười, xe đã 
quay đầu, 2 người cùng ồ lên 
“Á, con gái”. Đôi khi qua góc 
ngã tư thấy mọi người ngoái 
nhìn mình tôi cảm thấy thật tự 
hào, với tôi “Nào có việc chi 
khó, chỉ sợ không thích làm”. 
Con gái lái xe cũng lợi thế 
lắm, gặp công an thường được 
“xóa án” cho qua (dĩ nhiên là 
không nên lạm dụng). Tôi nhớ 
có lần chở khách lên sân bay 
Tân Sơn Nhất, lúc về ghé qua 
bệnh viện Chợ Rẫy thăm ba tôi 
đang nằm viện. Không rành 
đường lớ ngớ bị công an tuýt 
còi, nghe tôi trình bày các anh 
chẳng những cho tôi đi còn chỉ 
đường đến bệnh viện. 
   Đối với khách hàng, sau phút 
“ngỡ ngàng” họ vui vẻ cùng tôi 
xây dựng mối quan hệ khách 
hàng thân thiết. Nhờ vậy tôi 
có được đội ngũ khách quen từ 
bến xe, khách bản địa, khách 
du lịch. Nhiều người nhận xét 
tôi vui tính, có duyên, nhiệt 
tình. Cách nói chuyện “tưng 
tửng” của tôi là lợi thế chăng? 
Nhiều trường hợp khách bảo 
tôi “Chị ơi em đi gần, chị 
chở hông?”, tôi đáp “Thích 

thì lên xe, đây chìu”, khách nhìn tôi 
bật cười. Đặc biệt, những hành khách 
trung niên rất “ưa chuộng” tôi, đi đâu 
cũng gọi và chờ đợi tôi đến chở, hiện 
tôi có được khoảng 10 người bạn trên 
những chuyến xe. Có chị đi công tác 
gọi điện cho tôi rước con chị ở trường 
học, không lên ca tôi vác xe máy chạy 
đến trường chở con chị về giúp. 
   Nếu cho lựa chọn lại ngoài nghề lái 
taxi chị sẽ chọn nghề nào?
   Tôi vẫn nhất quyết chọn nghề tài xế, 
nghề này ăn sâu vào máu tôi rồi, rứt ra 
máu chảy đầm đìa, đau lắm. Tôi sợ đau 
đành “cắm” nghề này vậy. Thấy tôi 
hăng hái “cày bừa”, khách mối nhiều, 
lái xe tốt, dù chạy xe 4 chỗ doanh thu 
vẫn nằm Top, anh đội trưởng có lần nói 
“Nhỏ này nó sinh ra để chạy taxi sao 
ấy, đi đâu cũng có khách, hên nhiều 
hơn xui…”. Tôi gật xác nhận “Ừ! Sao lạ 
thế anh nhỉ”. Tuy nhiên công bằng mà 
nói đó là nhờ tôi lăn lộn ở bến xe nhiều 
năm, tâm lý khách hàng ra sao tôi hiểu. 
Đặc biệt, từng làm lơ xe tôi biết cách 
chạy thế nào để xe không bị sốc, khách 
đi xe tôi chưa bao giờ bị ói, trừ khi họ… 
say rượu 

Ông Lương Hữu Phước 
 Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu

Khi tiếp nhận cô Hà vào chi 
nhánh tôi thật sự băn khoăn 
không biết cô ấy làm việc ra 
ngô ra khoai không. Trước 
đây còn làm ở doanh nghiệp 
khác tôi từng ra tay thu dọn 
bãi chiến trường do các cô tài 
xế nữ gây ra nào là tông xe, 
gây gỗ, không trả tiền… Thế 
nhưng, làm việc chưa lâu cô 
Hà đã chứng tỏ sự khác biệt 
của mình, có chính kiến, kiên 
định, tâm huyết với nghề, 
chấp hành tốt nội quy công ty. 
Lạc giữa hàng trăm tài xế nam 
nhưng cô đã vượt lên, xếp vào 
nhóm doanh thu cao của cả 
chi nhánh. Về thái độ phục 
vụ khách, cô luôn được khách 
hàng khen ngợi.

Đối với khách hàng, sau phút “ngỡ ngàng” họ vui 
vẻ cùng tôi xây dựng mối quan hệ khách hàng thân 
thiết. Nhờ vậy tôi có được đội ngũ khách quen từ bến 
xe, khách bản địa, khách du lịch. 

“
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Đội 1: Trần Kim Hoàn (Tài 3490) - Đinh Văn Liễu (Tài 6565) 
- Đỗ Văn Linh (Tài 5212) - Nguyễn Văn Thành (Tài 1349) - Lê 
Thanh Bình (Tài 6076) - Nguyễn Thanh Sỹ (Tài 6771) - Nguyễn 
Anh Vũ (Tài 4261) - Phan Ngọc Tuấn (Tài 4215) - Võ Hiếu Đệ 
(Tài 4384) - Ngô Hoài Nhơn (Tài 4611)
Đội 2: Nguyễn Ngọc Dũng (Tài 6612) - Thái Văn Định (Tài 
3976) - Bùi Tấn Mỹ (Tài 2597) - Trân Minh Trung (Tài 4294) 
- Trương Quốc Việt (Tài 3902) - Văn Khánh Ly (Tài 1154) - 
Khổng Minh Hùng (Tài 3590) - Nguyễn Văn Sanh (Tài 1439)
Đội 3: Nguyễn Phi Phụng (Tài 1934) - Nguyễn Văn Tuyên (Tài 
4096) - Ngô Đặng Huy (Tài 1896) - Vũ Đình Tân (Tài 2076) 
- Ngô Đăng Huy (Tài 1896) - Đinh Trần Phương (Tài 4431) - 
Nguyễn Minh Châu (Tài 6174)
Đội 4: Nguyễn Văn Lĩnh (Tài 4503) - Lê Đức Duy (Tài 1592) 
- Đặng Văn Quang (Tài 1864) - Chu Ngọc Nam (Tài 3777) 
- Nguyễn Anh Tuấn (Tài 4417) - Nguyễn Thành Trung (Tài 
3034) - Mai Ngọc Nam (Tài 4444) - Trần Thanh Tư (Tài 4580) 
- Nguyễn Hồ Phương (Tài 4057)
Đội 5: Võ Minh Ngọc (Tài 4961) - Lê Văn Duyệt (Tài 1275) - 
Mai Xuân Thu (Tài 2999) - Nguyễn Văn Hân (Tài 6026) - Đậu 
Phi Tiến (Tài 5210) - Nguyễn Văn Khanh (Tài 4546)
Đội 6: Phan Văn Hoàng (Tài 3437) - Trần Minh Hoàng (Tài 
2583) - Huỳnh Hữu Hậu (Tài 4115) - Trần Quốc Phong (Tài 
1428) - Văn Công Hồng (Tài 2718) - Trương Thành Mỹ (Tài 
3834) - Vũ Quốc Phúc (Tài 3474) - Lâm Vương Tuấn (Tài 1374)
Đội 7: Dương Văn Lượng (Tài 2927) - Đồng Ngọc Tân (Tài 
3619) - Trần Nguyễn Phúc Quốc (Tài 4312) - Trần Quốc Hùng 
(Tài 1742) - Nguyễn Đình Phúc (Tài 3234) - Ngô Văn Ngàn 
Dũng (Tài 3234) - Huỳnh Thanh Liêm (Tài 2290) - Trần Ngọc 
Hiền (Tài 4817) - Trần Quốc Hùng (Tài 1742) - Dương Trần 
Trọng Hiếu (Tài 3619) - Trịnh Quang Khải (Tài 4194) - Lý Song 
Lý (Tài 6754) - Ngô Thanh Phong (Tài 3018) - Trịnh Thành 
Trung (Tài 1927) - Phan Hoàng Lộc (Tài 2512)
Đội 8: Nguyễn Hồng Sơn (Tài 6096) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 
1383) - Huỳnh Văn Long (Tài 3616) - Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 
4662) - Nguyễn Trung Thiết (Tài 2667) - Phạm Vân Phương (Tài 
3742) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 5170) - Phạm Văn Bé (Tài 3259) 
- Thạch Sô Pha (Tài 5191) - Hoàng Tiến Nam (Tài 4927) - Đinh 
Ngọc Tiến (Tài 5191) - Nguyễn Đình Vân (Tài 4167) - Nguyễn 
Quốc Anh (Tài 4167)
Đội 9: Văn Viết Nhớ (Tài 1289) - Thái Minh Cường (Tài 2442) - 
Nguyễn Anh Dũng (Tài 4325) - Nguyễn Ngọc Thanh (Tài 6512) 
- Lương Anh Quốc (Tài 6169) - Trần Thu Hà (Tài 3314) - Phạm 
Hoàng Phước (Tài 3652) - Nguyễn Duy Hạnh (Tài 3063) - Võ 
Thế Hòa (Tài 1775) - Hoàng Đức Lương, (Tài 1775) - Phan 
Thanh Minh (Tài 3808) - Bùi Sỹ Hải (Tài 2912) - Nguyễn Khôi 
Nguyên (Tài 4456) - Trần Văn Quang (Tài 3652) - Nguyễn 
Ngọc Thanh (Tài 6512)
Đội 10: Dương Hoàng Phong (Tài 2251) - Phạm Thế Mỹ (Tài 
3475) - Lại Hữu Đức (Tài 4467) - Nguyễn Văn Lập (Tài 2261) - 
Bùi Ngọc Châu (Tài 3586) - Huỳnh Xuân Thành (Tài 3838) - Bùi 
Thanh Tân (Tài 5034) - Mai Xuân Hiền (Tài 4133) - Lại Hữu 
Đức (Tài 4467) - Trương Văn Phong (Tài 3224) - Phạm Quốc 
Phú (Tài 4100) - Nguyễn Hữu Thế (Tài 4139)
Đội 11: Bùi Văn Dũng (Tài 4301) - Phạm Bá Tuấn (Tài 4931) 
- Nguyễn Đình Hưng (Tài 3055) - Sâm Quốc Huy (Tài 6619) - 
Nguyễn Văn Thập (Tài 1277) - Nguyễn Ngọc Minh (Tài 3622) 
- Trần Phan Trọng Thuận (Tài 2981) - Nguyễn Đình Hưng (Tài 
3055) - Nguyễn Huy Hỷ (Tài 2981) - Lê Kim Tùng (Tài 11) 

- Hồ Viết Hữu (Tài 4931) - Tô Di Linh (Tài 4274) - Lưu Văn 
Hạ (Tài 1347) - Nguyễn Văn Tập (Tài 1792) - Sầm Quốc Huy 
(Tài 6619)
Đội 12: Di Minh Lộc (Tài 4935) - Bùi Văn Linh (Tài 3094) - 
Nguyễn Văn Điền (Tài 2600) - Nguyễn Hoàng Minh (Tài 6774) 
- Phạm Văn Thuận (Tài 5156) - Phạm Duy Luân (Tài 5164) - 
Nguyễn Văn Dũng (Tài 2260) - Nguyễn Cung (Tài 1460)
Đội 14: Hồ Đình Vinh (Tài 1248) - Nguyễn Tấn Thành (Tài 
6117) - Trần Huy Quang (Tài 2755) - Phạm Văn Hơn (Tài 
3290) - Cao Mạnh Dũng (Tài 4633) - Võ Chí Phúc (Tài 5190) 
- Bùi Minh Hoàng (Tài 6030) - Dương Văn Minh (Tài 3185) - 
Ngô Nhật Linh (Tài 4004) - Nguyễn Xuân Phong (Tài 3588) 
- Vũ Văn Thư (Tài 3889) - Lê Anh Hoàng (Tài 5190) - Phạm 
Văn Sơn (Tài 4959)
Đội 15: Nguyễn Văn Thư (Tài 2551) - Nguyễn Duy Linh (Tài 
6752) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 5193) - Bùi Viết Thái (Tài 3025) 
- Nguyễn Hồng Chí (Tài 3855) - Nguyễn Dũng (Tài 1991) - Lê 
Đức Thọ (Tài 1140) - Bùi Trường Sơn (Tài 3431) - Nguyễn Hữu 
Tuân (Tài 2551) - Phan Huỳnh Dũng (Tài 5206) - Nguyễn Minh 
Cường (Tài 4236) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 5193) - Nguyễn 
Thanh Hải (Tài 4788) - Nguyễn Dác Thương (Tài 4013) - 
Dương Ngọc Tuấn (Tài 4359)
Đội 16: Nguyễn Công Danh (Tài 4604) - Phạm Văn Hoàng Sơn 
Bảo (Tài 3811) - Huỳnh Hùng Sang (Tài 3665) - Cao Trường 
Hải (Tài 4188) - Tống Minh Tấn (Tài 1337) - Trần Ngọc Vinh 
(Tài 1357) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 3726) - Lâm Hồ Ân (Tài 
1931) - Bùi Ngọc Hiệp (Tài 3386) - Trần Văn Trinh (Tài 4795)
Đội 17: Hoàng Văn Cường (Tài 6652) - Trần Quang Liêm (Tài 
1184) - Trần Đại Quang (Tài 6726) - Lợi Bội Cẩm (Tài 1809) 
- Lý Vĩnh Long (Tài 6652) - Huỳnh Quốc Dũng (Tài 2413) - 
Nguyễn Văn Đông (Tài 1225) - Thái Ngọc Dũng (Tài 3994) 
- Nguyễn Huỳnh Thảo (Tài 2183)
Đội 18: Nguyễn Văn Trúc (Tài 6157) - Nguyễn Thanh Bạch 
(Tài 2371) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 3680) - Nguyễn Trọng 
Nhân (Tài 6048) - Phạm Văn Quyết (Tài 4284) - Trần Quốc 
Văn (Tài 1389) - Nguyễn Hoàng Phương (Tài 3256) - Trương 
Văn Hồng (Tài 4193)
Đội 19: Nguyễn Tiến Dũng (Tài 3316) - Phạm Văn Hùng (Tài 
5103) - Lê Thế Anh (Tài 2936) - Huỳnh Bảo Ân (Tài 2188) - 
Nguyễn Văn Thảo (Tài 6553) - Nguyễn Văn Thương (Tài 6680) 
- Phan Thanh Hiển (Tài 4584) - Lê Thảo (Tài 6708) - Dương 
Trường Hữu (Tài 6680) - Phạm Tiến Dũng (Tài 4497) - Bùi Sỹ 
Hưng (Tài 2304) - Đỗ Duy Thành (Tài 1921) - Nguyễn Tiến 
Thắng (Tài 4816)
Đội 20: Phạm Quang Khôi (Tài 2593) - Lê Anh Phụng (Tài 
6144) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 6740) - Trần Công Bình (Tài 
6740) - Ngô Hoàng Sang (Tài 1766) - Lê Sỹ Mơ (Tài 1932) 
- Nguyễn Phước Quý Tài (Tài 3153) - Trần Trọng Thịnh (Tài 
1952) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 6740) - Nguyễn Hữu Minh (Tài 
4487) - Lệ Thị Phương Anh (Tài 4836) - Nguyễn Văn Tứ (Tài 
2765)
Đội 21: Phan Huỳnh Dề (Tài 4414) - Tô Chương Hùng (Tài 
3223) - Nguyễn Thành Đức (Tài 4632) - Giang Chí Tâm (Tài 
2364) - Đặng Hoàng Phúc (Tài 4582) - Nguyễn Ngọc Chiểu 
(Tài 3178) - Dương Tấn Lợi (Tài 3988) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 
3614) - Nguyễn Phi Quý (Tài 6065) - Nguyễn Văn Bảy (Tài 
4052) - Lê Hoàng Đức (Tài 4046) - Lý Kiến Khang (Tài 2123)
Đội 22: Trần Xuân Duy (Tài 3197) - Vũ Xuân Thắng (Tài 4210) - 
Nguyên Anh Tuấn (Tài 4197) - Nguyễn Văn Đại Hải (Tài 3599) 

- Nguyễn Ngọc Đăng (Tài 4320) - Hồ Văn Tấn (Tài 4523) - Tạ 
Thanh Tuấn (Tài 3457) - Trần Quốc Toàn (Tài 1819)
Đội 23: Huỳnh Dũng Chiến (Tài 4034) - Nguyễn Thanh Hùng 
(Tài 2349) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 2393) - Lê Văn Nam (Tài 
4791) - Lương Vĩ Đường (Tài 3837) - Phạm Minh Giang (Tài 
4791) - Mai Hoàng Hải (Tài 1899) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 
2738)
Đội 24: Vũ Minh Tiến (Tài 1259) - Đặng Ngọc Tuấn (Tài 1904) 
- Nguyễn Thành Cái (Tài 3943) - Đặng Ngọc Tuấn (Tài 1904) 
- Vũ Phương Đông (Tài 3720) - Lư Cẩm Luân (Tài 4493) - Mai 
Ngọc Nam (Tài 4444) - Đỗ Hữu Trọng (Tài 2558) - Nguyễn Văn 
Thuận (Tài 1232) - Trần Minh Xuân (Tài 3853)
Đội 25: Lưu Quí Thiện (Tài 1370) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4177) 
- Đỗ Văn Bình (Tài 4087) - Nguyễn Huỳnh Vũ (Tài 3427) - 
Mạch Quốc Tâm (Tài 2259) - Lê Thanh Nguyệt (Tài 6782) - Lê 
Văn Hồng (Tài 1431) - Trần Nguyễn Phúc An (Tài 3784) - Phan 
Công Xị (Tài 6608) - Lê Ngọc Liêm (Tài 4457) - Nông Tiến 
Hùng (Tài 4405) - Đào Trí Dũng (Tài 4892) - Nguyễn Văn Hải 
(Tài 4177) - Phù Châu Khanh (Tài 3980) - Nguyễn Văn Phương 
(Tài 4390) - Nguyễn Ninh Quang Nghĩa (Tài 2574) - Nguyễn 
Kỳ Quốc (Tài 1431) - Tô Văn Chung (Tài 4442) - Lê Hoàng 
Giang (Tài 4390) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 3272) - Trương 
Chí Dân (Tài 4177)
Đội 26: Lê Văn Dũng (Tài 4556) - Lê Anh Đài (Tài 4835) - Đỗ 
Nguyễn Tấn Đạt (Tài 4535) - Võ Văn Tốt (Tài 4730) - Võ Thành 
Vinh (Tài 6756) - Nguyễn Thanh Tuyên Quang (Tài 6756) - Tiêu 
Quang Huy (Tài 4084) - Quang Minh Trường (Tài 4535)
Đội 27: Lê Tiến Minh (Tài 3567) - Nguyễn Thanh Tú (Tài 3159) 
- Huỳnh Văn Công (Tài 2165) - Phạm Tiến Dũng (Tài 2768) - 
Nguyễn Văn Châu (Tài 2603) - Trần Quang Tuấn, (Tài 3924) 
- Nguyễn Văn Hải (Tài 2776)
Đội 28: Đoàn Khắc Hà (Tài 1587) - Nguyễn Văn Bô (Tài 6084) 
- Nguyễn Thanh Kiệt (Tài 1827) - Đỗ Bá Tâm (Tài 6686) - 
Thạch Minh Chánh (Tài 4148) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 1877) 
- Lương Việt, (Tài 3815) - Đặng Dương (Tài 3143) - Trần Kim 
Thuần (Tài 3925) - Phạm Duy (Tài 5042) - Nguyễn Trí Dũng 
(Tài 3143) - Nguyễn Hữu Hương (Tài 6113)
Đội 29: Phạm Hồng Châu (Tài 2179) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 
6071) - Ci Da Ha Mine (Tài 4024) - Nguyễn Văn Tú (Tài 4241) 
- Nguyễn Văn Hòa (Tài 4304) - Nguyễn Minh Thành (Tài 2345) 
- Nguyễn Văn Hiếu (Tài 1180) - Phạm Quang Bình (Tài 2168)
Đội 30: Nguyễn Ngọc Thảo (Tài 3531) - Hoàng Anh Tuấn (Tài 
3059) - Lưu Quốc Trung (Tài 2706) - Lê Sỹ Thanh (Tài 6732) - 
Phạm Văn Thông (Tài 3968) - Phạm Đức Kiệt (Tài 4066) - Mai 
Văn Dũng (Tài 3531) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3275) - Phương 
Quang Diễn (Tài 6623) - Lê Thanh Tâm (Tài 4790)
Đội 31: Trần Văn Sơn (Tài 6133) - Phạm Văn Giàu (Tài 6187) - 
Trương Hải Sơn (Tài 6654) - Trần Thái Hải (Tài 2607) - Lê Kim 
Minh (Tài 6582) - Lương Văn Danh (Tài 3354) - Huỳnh Thiên 
Trường (Tài 3730) - Lê Trọng Tứ (Tài 3729) - Lưu Minh Cường 
(Tài 3029) - Võ Hoàng Hà (Tài 4107)
Đội 32: Nguyễn Phúc Tiến (Tài 4212) - Lê Hữu Hậu (Tài 4126) 
- Nguyễn Chí Linh (Tài 4323) - Đỗ Anh Dũng (Tài 3260) - Trần 
Đức Huy (Tài 1985) - Huỳnh Khánh Tường (Tài 1442) - Lê 
Minh Thông (Tài 6651) - Lê Văn Chi (Tài 1130) - Phạm Hồng 
Tâm (Tài 1853) - Phạm Văn Ngàn (Tài 2313)
Đội 33: Nguyễn Anh Khoa (Tài 6515) - Phạm Tấn (Tài 3905) 
- Nguyễn Thanh Triều (Tài 2636) - Lý Minh Hiếu (Tài 4200) - 
Trịnh Văn Nghĩa (Tài 2175) - Bùi Văn Xoan (Tài 1407) - Lâm 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
DANH SAÙCH CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG 03/2013

HỒ MINH PHONG  
(Tài  2210 - Đội A2 ) 

Tài vật: Tiền mặt, ipad, điện thoại...
(Ước tính 120.000.000đ)

Vũ MINH TrÍ 
(Tài 3556 - Đội 60) 

Tài vật: ĐTDĐ Iphone 4 
 (Ước tính 8.000.000đ)

LÊ TIếN THÀNH 
(Tài 4909 - Đội 62 ) 

Tài vật: Tiền đô các loại, trang sức...
 (Ước tính 20.000.000đ)
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Thành Nhựt (Tài 3933)
Đội 34: Hồ Anh Tuấn (Tài 3157) - Nguyễn Quốc Cường (Tài 
1887) - Vũ Duy Trinh (Tài 6507) - Phan Hoàng Di (Tài 6198) - 
Trần Quang Thiện (Tài 2467) - Hồ Đình Duy (Tài 2230) - Trần 
Văn Dũng (Tài 3261) - Nguyễn Văn Quang (Tài 1738) - Nguyễn 
Duy Hải, (Tài 4530) - Hà Hữu Hoàng Phong (Tài 5218)
Đội 35: Đinh Quốc Tuấn (Tài 3562) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 
3844) - Lại Hoàng Dũng (Tài 2751) - Nguyễn Nhân Viên (Tài 
6730) - Dương Phúc Cường (Tài 6541) - Kim Xuân Sỹ (Tài 4640) 
- Lê Văn Bình (Tài 2127) - Cao Khả Minh (Tài 6086)
Đội 36: Phạm Công Minh (Tài 1748) - Phan Văn Ninh (Tài 
4202) - Lô Hoàng Vũ (Tài 4885) - Võ Minh Tuyến (Tài 2374) - 
Trần Thị Ánh Duyên (Tài 3043) - Bùi Băn Thành (Tài 2537) - Lê 
Như Thắng (Tài 1450) - Nguyễn Văn Tuyên (Tài 4776) - Trương 
Quang Hạnh (Tài 4185) - Đinh Văn Chuyện (Tài 3542) - Trần 
Văn Hùng (Tài 3809) - Hà Văn Dần (Tài 3920) - Phan Văn 
Huấn (Tài 3542) - Trần Thị Ánh Nhiên (Tài 3043) - Dương Văn 
Nam (Tài 1229) - Bùi Văn Thành (Tài 2537) - Nguyễn Tăng 
Chất (Tài 3663) - Hoàng Ngọc Thu (Tài 4023)
Đội 37: Tạ Trung Dũng (Tài 1468) - Đặng Đình Huấn (Tài 
3243) - Bùi Văn Tốt (Tài 2748) - Nguyễn Xuân Vinh (Tài 6772) 
- Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6614) - Phan Văn Minh (Tài 2748) 
- Trương Tạch (Tài 6202) - Lộc (Tài 1189) - Nguyễn Hà Uy  
Khương (Tài 2500) - Đinh Phước Vinh (Tài 1141) - Phan Thanh 
Thế Vũ (Tài 6511) - Phan Bảo Quân (Tài 4064)
Đội 38: Mai Văn Quốc Khánh (Tài 4573) - Cao Minh Đạt (Tài 
4779) - Lê Văn Ni (Tài 6168) - Võ Đình Ba (Tài 1453) - Trịnh 
Chánh Ngôn (Tài 4288) - Nguyễn Ân (Tài 6021)
Đội 39: Nguyễn Thanh Phong (Tài 3899) - Phạm Thanh Hương 
(Tài 6015) - Bùi Trọng Nghĩa (Tài 1520) - Nguyễn Trường Sơn 
(Tài 3226) - La Chí Giang (Tài 6747) - Vương Quốc Dũng (Tài 
4534) - Hồ Trung Thành (Tài 6204) - Nguyễn Chí Dũng (Tài 
1549) - Dương Bá Vũ (Tài 6531) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 
3821)
Đội 40: Nguyễn Phú Lâm (Tài 3390) - Trang Hùng Dũng (Tài 
6698) - Võ Văn Mận (Tài 1300) - Phạm Anh Vũ (Tài 5181) - 
Nguyễn Văn Nhự (Tài 3162) - Võ Văn Khoa (Tài 4994) - Thái 
Hữu Tâm (Tài 1523) - Nguyễn Văn Đen (Tài 3211) - Nguyễn 
Lưu Minh Đức (Tài 6137) - Nguyễn Thành Châu (Tài 1541) - 
Đào Xuân Thân (Tài 5209) - Hà Minh Tuấn (Tài 1528)
Đội 41: Nguyễn Ngọc Tuyên (Tài 3779) - Bùi Ngọc Trung (Tài 
3030) - Phan Văn Phương (Tài 2747) - Trần Văn Nhựt (Tài 
6080) - Trương Thanh Thiên (Tài 3515) - Nguyễn Quang Trung 
(Tài 3515) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4922) - Mai Văn Lang (Tài 
3771) - Trần Ngọc Tâm (Tài 1730) - Trần Huy Hải (Tài 6744) - 
Phạm Bảo Ninh (Tài 2650)
Đội 42: Trần Tấn Hiệp (Tài 2423) - Phạm Văn Vương (Tài 
2992) - Nguyễn Thanh Tâm (Tài 3709) - Thân Mạnh Hà (Tài 
1916) - Nguyễn Phi Hưng (Tài 4067) - Nguyễn Văn Phát (Tài 
3304) - Nguyễn Thế Tài (Tài 2996)
Đội 43: Nguyễn Trung Nghi (Tài 6645) - Nguyễn Phước Lương 
(Tài 2645) - Lê Hòa Bình (Tài 1702) - Nguyễn Tuấn Thành (Tài 
3830) - Lê Quốc Bảo (Tài 2284) - Đinh Quang Tuyên (Tài 4621) 
- Phạm Thanh Khuyên (Tài 1926) - Võ Đại Được (Tài 4685) - 
Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6651) - Ngô Thanh Công (Tài 5211) - La 
Chí Thông (Tài 4378)  - Nguyễn Văn Đúng (Tài 1930) - Phan 
Ngọc Hà (Tài 4685) - Nguyễn Văn Quân (Tài 4308) - Huỳnh 
Văn Hưởng (Tài 3455) - Huỳnh Thanh Việt (Tài 3455)
Đội 44: Nguyễn Đắc Vũ Lộc (Tài 4097) - Phạm Quốc Phong 
(Tài 6199) - Nguyễn Chí Linh (Tài 3351) - Lê Minh Sang (Tài 
4525) - Phạm Văn Triều (Tài 6068) - Nguyễn Thanh Dũng (Tài 
1465) - Đỗ Trường Thiện (Tài 1455) - Nguyễn Hữu Dũng Em 
(Tài 4628) 
Đội 45: Trang Minh Ngọc (Tài 1372) - Huỳnh Văn Thơ (Tài 
3395) - Lê Hoàng Thương (Tài 6682) - Thang Chí Thọ (Tài 
1155) - Lê Văn Út (Tài 6010) - Đỗ Hoàng Vũ (Tài 4627) - Hồ 
Hoàng Long (Tài 1131) - Trần Văn Hùng (Tài 2192) - Hồ Văn 
Thơ (Tài 3395) - Nguyễn Văn Bình (Tài 5166) - Lê Minh Trường 
(Tài 5065) - Hà Trương Thành Phương (Tài 1701) - Hoài Trọng 
Hiển (Tài 4168) - Hồ Hoàn Vũ (Tài 1172) - Trần Quang Hiếu 
Nghĩa (Tài 3995)
Đội 46: Huỳnh Thanh Nam (Tài 3406) - Tạ Thanh Phong (Tài 
4882) - Trần Đại Nghĩa (Tài 4348)
Đội 47: Võ Văn Huy (Tài 4485) - Ngô Bạch Hùng (Tài 2291) - 
Vương Chí Sinh (Tài 1835) - Lý Xương (Tài 4688) - Phan Thành 
Út (Tài 6563) - Võ Thành Phước (Tài 1835) - Nguyễn Thanh 
Phương (Tài 2105) - Nguyễn  Hữu Trí (Tài 2643) - Lê Minh Hải 
(Tài 1216) - Trần Văn Luật (Tài 2303)
Đội 48: Trần Văn Lợi (Tài 6617) - Đặng Đình Dũng (Tài 3435) 
- Đoàn Ngọc Hải (Tài 3379) - Nguyễn Văn Minh (Tài 1299) 
- Huỳnh Thanh Sơn (Tài 6031) - Cao Hoàng Tân (Tài 6110) - 
Quách Văn Tùng (Tài 6538)
Đội 49: Trần Văn Hổ (Tài 6640) - Đoàn Thế Anh (Tài 1902) - Lê 
Thanh Tùng (Tài 1410)
Đội 50: Nguyễn Thành Vinh (Tài 4465) - Nguyễn Bình Phương 
(Tài 4589) - Quách Bảo Chương (Tài 4740) - Nguyễn Hồng 
Phát (Tài 1984) - Ngô Nhơn Quý (Tài 4128) - Đỗ Văn Phong 
(Tài 6000) - Nguyễn Tấn Đạt (Tài 4589) - Nguyễn Hùng Sen 
(Tài 1303) - Nguyễn Bình Phương (Tài 4589) - Phạm Văn Chiến 
(Tài 4465) - Nguyễn Hồng Phát (Tài 1984) - Lê Hùng Cường 
(Tài 6765) - Nguyễn Công Trung (Tài 5197)
Đội 51: Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Ngô Văn Điệp (Tài 3098) 
- Trần Văn Nhí (Tài 4818) - Đinh Quang Tâm (Tài 3566) - 
Trịnh Quốc Huy (Tài 1451) - Nguyễn Văn Chính (Tài 4878) 
- Nguyễn Minh Tất (Tài 6709) - Hàn Khắc Sinh (Tài 1345) - 
Nguyễn Ngọc Nghi (Tài 3890) - Trần Quang Mạnh (Tài 5028) 
- Ngô Văn Điệp (Tài 3098)

Đội 53: Nguyễn Quý Khen (Tài 3832) - Lưu Hùng Dũng (Tài 
6775) - Hồ Văn Nhuận (Tài 4814) - Đồng Văn Sáng (Tài 1929) 
- Nguyễn Thanh Sơn (Tài 4531) - Nguyễn Thanh Hồng (Tài 
3096) - Lê Hoàng Quốc Vinh (Tài 2541) - Hồ Hữu Ngọc (Tài 
6513)
Đội 54: Nguyễn Hoàng Minh (Tài 1736) - Đỗ Ngọc Tú (Tài 
1416) - Nguyễn Huy Hoàng (Tài 4518) - Lâm Quang Phi (Tài 
4945) - Lâm Văn Chì (Tài 1150) - Võ Hoàng Long (Tài 4712) 
- Nguyễn Chí Thảo (Tài 2429) - Hồ Văn Thi Nhiên (Tài 6535) 
- Phạm Thiên Hoa (Tài 2429)
Đội 55: Phạm Mạnh Cường (Tài 4880) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 
4565) - Đinh Thái Khương (Tài 6751) - Nguyễn Quang Tâm 
(Tài 4880) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6097)
Đội 56: Lê Minh Thành (Tài 5127) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 
3538) - Đoàn Thanh Hải (Tài 6526) - Dương Thanh Mây (Tài 
6549) - Nguyễn Tấn Quốc (Tài 5050)
Đội 57: Nguyễn Quốc Tân (Tài 4220) - Nguyễn Hữu Hậu (Tài 
2484) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 6705) - Đặng Thế Tri (Tài 
4286) - Lê Hoàng Thành (Tài 4075) - Hoàng Văn Điện (Tài 
3650) - Nguyễn Minh Thông (Tài 1762) - Nguyễn Văn Minh 
(Tài 2484) - Trương Quốc Tuấn (Tài 6139) - Nguyễn Anh Khoa 
(Tài 4505) - Trầm Thái Thuận (Tài 1869)
Đội 58: Nguyễn Văn Hùng (Tài 4542) - Lương Hoàng Nam 
(Tài 1863) - Bùi Văn Minh (Tài 3692) - Dương Minh Thân (Tài 
2832) - Đậu Hồng Sơn (Tài 6008) - Lê Văn Phú (Tài 3842) - Mai 
Trường Chiến (Tài 1893) - Châu Văn Toàn (Tài 5101) - Trần 
Thanh Long (Tài 1811) - Nguyễn Thái Trung (Tài 6767) - Ngô 
Minh Thành (Tài 6611) - Nguyễn Thanh Trường (Tài 3797) - 
Trần Phi Sơn (Tài 3217)
Đội 59: Cao Vinh (Tài 4574) - Trần Thanh Phong (Tài 1173) - 
Nguyễn Công Văn (Tài 4289) - Thạch Kim Lến (Tài 2424) - Bùi 
Nguyễn Đức Thịnh, (Tài 3713) - Lý Hồng Phúc (Tài 6795) - 
Phạm Thanh Phúc (Tài 3422) - Nguyễn Văn Phước (Tài 2424) 
- Mai Xuân Thu (Tài 2999) - Lê Ngọc Tâm (Tài 4484) 
Đội 60: Mai Thanh Văn (Tài 4174) - Phạm Văn Tuấn (Tài 1989) 
- Vũ Minh Trí (Tài 3556) - Nguyễn Trung Thái (Tài 1187) - 
Nguyễn Hữu Hậu (Tài 6164) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 2672) 
- Lê Thành Tiến (Tài 1404) - Nguyễn Thanh Niên (Tài 3827) 
- Tâm (Tài 2672) - Hà Thế Thịnh (Tài 2140) - Trần Văn Quang 
(Tài 2093) - Đặng Trung Nghĩa (Tài 1187)
Đội 61: Phạm Nguyễn Minh Thuất (Tài 6786) - Lê Hoàng Sơn 
(Tài 1706) - Nguyễn Văn Ngải (Tài 2390) - Nguyễn An Tuấn 
(Tài 6114) - Vũ Văn Kiềm (Tài 6056) - Trần Công Sáng (Tài 
3424) - Dương Hùng Mạnh (Tài 1153) - Phạm Văn Viêm (Tài 
4703)
Đội 62: Nguyễn Văn Vĩnh (Tài 6593) - Mè Văn Nông (Tài 
6502) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 1883) - Nguyễn Thanh Long 
(Tài 4035) - Hồ Văn Tuyển (Tài 4552) - Phạm Văn Lâm (Tài 
6742) - Lê Tiến Thành (Tài 4909) - Đàm Minh Trí (Tài 1350) - 
Đinh Quang Thành (Tài 6593)
Đội 63: Võ Phú Hào (Tài 6149) - Trần Thanh Hùng (Tài 3953) 
- Phạm Văn Hảo (Tài 3862) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 4095) 
- Nguyễn Phú Tâm (Tài 4960) - Nguyễn Văn Thụy (Tài 1178) - 
Nguyễn Hồng Thái (Tài 2256) - Cao Xuân Hợp (Tài 2348) - Lâm 
Kiếm Bình (Tài 2196) - Trương Quốc Tuấn (Tài 6149) - Trang 
Việt Dũng (Tài 1990)
Đội 64: Nguyễn Văn Quý (Tài 2704) - Nguyễn Văn Phương (Tài 
6126) - Nguyễn Thành Sáng (Tài 1394) - Nguyễn Trọng Ngân 
(Tài 3264) - Lê Thanh Tài (Tài 4918) - Nguyễn Viết Trường 
(Tài 1833) - Lê Phạm Anh Duy (Tài 3984) - Mai Hoàng Liêm 
(Tài 6735)
Đội 65: / (Tài /) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 5030) - Đào Thanh Tuấn 
(Tài 1543) - Trần Công Đức (Tài 6688) - Trịnh Thành Công (Tài 
1894) - Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 6115) - Tiêu Mẫn (Tài 6716) 
- Trịnh Hoàng Vũ (Tài 4982) - Châu Hiền Hữu (Tài 4025) - Ngô 
Văn Siểu (Tài 4805) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 4763) - Đinh 
Tiến Dũng (Tài 6717) - Huỳnh Quốc Thái (Tài 2086) - Nguyễn 
Thế Hiển (Tài 4761) - Lê Anh Nhựt (Tài 2154) - Nguyễn Ngọc 
Điệp (Tài 4496)
Đội 66: Hà Xuân Hùng (Tài Dự bị) - Hoàng Đình Ba (Tài 3793) 
- Trần Văn Tuấn (Tài 6715) - Hồ Quyết Thắng (Tài 4376) - 
Nguyễn Tấn Quang (Tài 3068) - Nguyễn Văn Binh (Tài 3697) 
- Lê Công Tuyển (Tài 2524) - Trần Bá Cấp (Tài 4953) - Đoàn 
Đức Nhuận (Tài 3047)
Đội 67: Trương Ngọc Tân (Tài 3932) - Tân Long Thương (Tài 
4432) - Nguyễn Tấn Bình (Tài 3564) - Trần Văn Thành (Tài 
4255) - Dương Lềnh Khiêm (Tài 2294) - Nguyễn Văn Định 
(Tài 6663) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 6537) - Nguyễn Thái Gia 
(Tài Nguyễn Thái Gia) - Mã Thanh Bình (Tài 3551) - Bùi Văn 
Khu (Tài 4255)
Đội 68: Nguyễn Hoàng Lâm (Tài 6060) - Huỳnh Công Hiếu 
(Tài 1941) - Lê Quang Tâm (Tài 4973) - Lưu Hoàng Hiếu (Tài 
1354) - Đoàn Trọng Nghĩa (Tài 1560) - Võ Sỹ Tùng (Tài 2488) 
- Nguyễn Minh Túy (Tài 1854)
Đội 69: Lê Thành Oanh (Tài 1217) - Phan Duy Thiện (Tài 6099) 
- Thạch Hoài Phương (Tài 3169) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 
3639) - Nguyễn Hoàng Minh (Tài 3168) - Hồ Hoàng Hải (Tài 
1469) - Trần Văn Lộc (Tài 2910) - Lê Võ Quỳnh Như (Tài 1511)
Đội 70: Hồ Sỹ Trung (Tài 2594) - Phan Hoàng Ngọc (Tài 5038) 
- Trương Văn Khoa (Tài 2948) - Trần Quốc Hải (Tài 6528) 
Đội 71: Lê Hữu Duyên (Tài 1841) - Hồ Nhựt Quang (Tài 2244) 
- Đỗ Định (Tài 1903) - Trần Xuân Thạch (Tài 3206)
Đội 74: Nguyễn Anh Tài (Tài 6664)
Đội A1: Nguyễn Hùng Thái (Tài 1313) - Đàm Thanh Phương 
(Tài 1986) - Dương Chí Cường (Tài 4287) - Nguyễn Cu Em (Tài 
3501) - Nguyễn Tấn Sĩ (Tài 4184) - Nguyễn Quang Bửu (Tài 
3503) - Ngô Kim Hải (Tài 2380) - Huỳnh Ngọc Sơn (Tài 6570) 

- Lê Bá Khéo (Tài 3505) - Huỳnh Văn Đô (Tài 2567) - Tín (Tài 
4696) - Vương Hoàng Tâm (Tài 1986) - Vương Hoài Tâm (Tài 
4171) - Phan Anh Vũ (Tài 3991) - Nguyễn Quang Minh (Tài 
1318) - Trần Minh Thái (Tài 1306) - Nguyễn Thanh Long (Tài 
6796) - Nguyễn Thế Dũng (Tài 1329) - Lê Tấn Đẹp (Tài 4729) - 
Lâm Quốc Võ Lâm (Tài 1613) - Ngô Kim Hải (Tài 2380) - Đặng 
Hoàng Minh (Tài 3050) - Trần Ngọc Phát (Tài 4081)
Đội A2: Trần Quốc Hưng (Tài 3883) - Hồ Minh Phong (Tài 
2210) - Trần Ngọc Thiện (Tài 4438) - Trần Vạn Thiện (Tài 
2606) - Võ Phạm Thanh Sơn (Tài 4513) - Hùng (Tài 2606) - 
Huỳnh Phi Phụng (Tài 3170) - Lê Quang Vinh (Tài 4592) - 
Dương Tuấn Liêm (Tài 4190) - Lê Duy Tâm (Tài 3910) - Lê Văn 
Đức (Tài 3399)
Đội A3: Nguyễn Lý Sang (Tài 4500) - Tạ Thanh Tâm (Tài 4499) 
- Nguyễn Khắc Anh Duy (Tài 4500) - Đào Thanh Sơn (Tài 
2448) - Võ Trường Thương (Tài 2419) - Hồ Tự Phu (Tài 4079) - 
Đào Xuân Hiền (Tài 4138) - Lê Văn Phước (Tài 4734) - Huỳnh 
Chơn Nghĩa (Tài 4455)
Đội A4: Lê Thanh Hiếu (Tài 3684) - Lê Thiện Tính (Tài 4176) - 
Lê Quang Hiếu (Tài 4176) - Diêu Minh Tâm (Tài 4251) - Huỳnh 
Ngọc Phụng (Tài 4059) - Lâm Quang Tín (Tài 2438) - Nguyễn 
Tấn Dư (Tài 2451) - Nguyễn Hồ Sĩ Huân (Tài 3794) - Phạm 
Tấn Quốc (Tài 4202)
Đội A5: Nguyễn Phạm Cường (Tài 2673) - Nguyễn Văn Lâm 
(Tài 3439) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4560) - Nguyễn Văn 
Phương (Tài 5123) - Nguyễn Văn Công (Tài 4319) - Trần Ngọc 
Hoàng (Tài 2713) - Nguyễn Hữu Hiền (Tài 3799) - Nguyễn 
Thế Luông (Tài 4496) - Trần Nam Hưng (Tài 3175) - Nguyễn 
Thành Tâm (Tài 2685) - Huỳnh Thái Sơn (Tài 2729) - Trương 
Minh Lâm (Tài 4587)
Đội A6: Phạm Hữu Thanh (Tài 4615) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 
2782) - Võ Thanh Hiền (Tài 2806) - Trương Quốc Thử (Tài 
3404) - Hồ Từ Phu (Tài 4588) - Nguyễn Đình Thắng (Tài 4682) 
- Nguyễn Bắc Tân (Tài 4615) - Hồ Ngọc Hoàng (Tài 2795)
Đội A7: Đào Kim Tuyến (Tài 4765) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 
4547) - Phạm Văn Trung (Tài 4316) - Huỳnh Công Hiếu (Tài 
3087) - Ngô Văn Nguyên (Tài 4765) - Huỳnh Ngọc Tuấn (Tài 
4415) - Hà Quyết Thắng (Tài 6101) - Tiêu Ngọc Tín (Tài 4690) 
- Lê Minh Tuấn (Tài 1195) - Nguyễn Văn Quyền (Tài 998) - Lục 
Đình Trung (Tài 3294)
Đội A8: Lê Khắc Lĩnh (Tài 2867) - Nguyễn Hữu Bé (Tài 4648) - 
Trần Thế Bảo (Tài 2868) - Đặng Văn Hòa (Tài 3945) - Nguyễn 
Văn Cọp (Tài 2366) - Đinh Duy Luận (Tài 4104) - Hoàng Đình 
Lương (Tài 3446) - Quảng Ya Chánh (Tài 4392)
Đội A9: Nguyễn Ngọc Nghi (Tài 4050) - Nguyễn Hữu Hùng 
(Tài 42006) - Phan Thành Vinh (Tài 4024) - Nguyễn Tuấn Duy 
Khoa (Tài 4232) - Lê Thanh Hải (Tài 6200) - Nguyễn Minh 
Tân (Tài 3914)
Đội A10: Nguyễn Quốc Việt (Tài 4710) - Vũ Duy Phương (Tài 
4447) - Lê Xuân Huy (Tài 4433) - Phạm Văn Tuyến (Tài 4471) 
- Nguyễn Đức Dương (Tài 2656) - Trần Văn Thân (Tài 4019) - 
Trần Văn Út (Tài 4447) - Trần Thanh Quốc (Tài 2804) - Lê Mạc 
Sĩ (Tài 2809) - Dương Minh Trung (Tài 4649)
Đội A11: Phạm Hữu Đàm (Tài 3691) - Đặng Trung Nghĩa (Tài 
4636) - Chiêu Chánh Thánh (Tài 4307) - Nguyễn Văn Phúc 
(Tài 3782) - Hoàng Văn Dương, (Tài 3951) - Phan Văn Hiền 
(Tài 4166) - Lê Khắc Điệp (Tài 3941) - Dương Quốc Dũng (Tài 
4676) - Thái Hữu Đức (Tài 3951) - Lê Văn Phá (Tài 6156)
Đội A12: Nguyễn Yên Giang (Tài 5112) - Võ Văn Nhu (Tài 
2998) - Lê Thế Long (Tài 2513) - Lê Trọng Đông (Tài 3408) - Võ 
Đình Cường (Tài 2526) 
Đội BD1: Nguyễn Văn Hoàng (Tài 6017) - Lưu Trung Tá (Tài 
4899) - Trần Ngọc Bính (Tài 1136)
Đội BD2: Đỗ Xuân Khánh (Tài 2062)
Đội BD3: Vũ Trung Lực (Tài 2350)
Đội BD4: Lai Phước Duy (Tài 4978) - Huỳnh Khắc Tâm (Tài 
2689)
Đội BD5: Nguyễn Thanh Phong (Tài 5176)
Đội BD6: Tô Văn Quyết (Tài 5040) - Trần Văn Hưng (Tài 4949) 
- Huỳnh Văn Sắc (Tài 4305) - Nguyễn Đức Quyền (Tài 5177) 
Đội ĐN1: Trương Đình Tuấn (Tài 2612) - Vũ Ngọc Vĩ (Tài 
2158) - Lê Vũ Hoàng Long (Tài 2160) - Phạm Sơn Hòa (Tài 
2610) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 2158) - Nguyễn Công Minh 
(Tài 3146) - Nguyễn Đình Đảm (Tài 2160) - Nguyễn Đình Đảm 
(Tài 2466)
Đội ĐN2: Nguyễn Tấn Hiếu (Tài 2030) - Phạm Văn Tính (Tài 
2011) - Nguyễn Van Phú (Tài 2048)
Đội ĐN3: Thân Văn Bắc  (Tài 2117) - Nguyễn Đắc Tăng (Tài 
2153)
Đội ĐN4: Phan Huỳnh Long (Tài 4030) - Nguyễn Văn Lâm (Tài 
2239) - Nguyễn Văn Cương (Tài 2281) - Long Khánh Đạt (Tài 
2278) - Nguyễn Bảo Dũng (Tài 5178)
Đội G1: Phan Văn Tám (Tài 3407) - Nguyễn Hồng Hiệp (Tài 
3521) - Lê Quang Vinh (Tài 4753) - Trương Nguyễn Anh Vũ 
(Tài 4341) - Trịnh Quốc Việt (Tài 3839)
Đội G2: Đặng Vũ Sơn (Tài 3445) - Nguyễn Văn Hiếu (Tài 4699) 
- Nguyễn Văn Hồng (Tài 4715) - Nguyễn Văn Đức (Tài 3942) - 
Trần Thanh Tú (Tài 4706) - Võ Tấn Phong (Tài 3512) - Huỳnh 
Minh Tuấn (Tài 4653) - Hoàng Ngô Nam (Tài 3972) - Trần 
Khánh Hòa (Tài 4711) - Nguyễn Kim Việt (Tài 4362) - Đoàn 
Văn Thành (Tài 4321) - Nguyễn Phương Đại (Tài 6667) - Bùi Lê 
Khang (Tài 4708) - Hồ Ngọc Tuấn (Tài 4670) - Nguyễn Đăng 
Tùng (Tài 3491) - Võ Văn Thuần (Tài 4723) - Trần Văn Hiếu 
(Tài 4552) - Nguyễn Minh Hà (Tài 6667) - Phạm Quốc Min (Tài 
6524) - Hoàng Ngọc Linh (Tài 3513)
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   Chào mừng thành công của Đại Hội X Công đoàn 
Thành phố Hồ Chí Minh, tối 25/ 04/ 2013, tại Trung 
tâm văn hóa- thể dục thể thao Quận 5, Liên đoàn 
LĐ Quận5 đã tổ chức Lễ phát động hoạt động “tháng 
công nhân” lần thứ V- 2013 và chương trình giao lưu 
văn nghệ thể thao CNVC- LĐ Q5.
   Sau phần báo cáo nhanh kết quả thành công đại hội 
Công Đoàn Thành Phố của đồng chí Đỗ Thị Thu Nga 
Chủ Tịch Liên Đoàn lao động Quận là phần trao tặng 
hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức cho các đơn vị 
tham gia. 
   Với 15 tiết mục biểu diễn của phòng giáo dục Quận, 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Ích Quận 5, 
Bệnh Viên Quận 5, Trung Tâm Văn Hóa Quận 5 và 
Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam đã đem lại 
cho người xem chương trình đầy màu sắc, tính nghệ 
thuật cao và dàn dựng công phu. 
   Được biết Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam 
là đơn vị tài trợ và hai tiết mục song ca “chuyến xe 
tình yêu” của Đình Văn và đơn ca nam “ Bài Ca Xây 
Dựng” nhạc sỹ Hoàng Vân của Công Đoàn Công Ty 
được Ban Tổ Chức đánh giá cao và khán giả nhiệt 
tình cổ vũ góp phần thành công cho buổi giao lưu và 
lễ phát động.                                                     Đ.N.

   Ngày 22/4/2013, Vinasun Taxi đã khai giảng Lớp 
Truyền thống văn hóa và đạo đức nghề nghiệp cho 
nhân viên điều hành điểm tiếp thị.
    Đến dự khai giảng có ông Tạ Long Hỷ (P.TGĐ/TT 
kiêm GĐ Taxi), ông Huỳnh Văn Sĩ (P.TGĐ NS), ông 
Nguyễn Trọng Duy (P.TGĐ kiêm GĐ/ĐH), các giảng 
viên là ông Nguyễn Bảo Toàn (P.TGĐ Marketing), ông  
Lê Mạnh Tuấn (GĐ Khai thác ĐTT), ông Ngô Minh Sĩ 
(Trợ lý Ban TGĐ).
   Đây là lớp đầu tiên trong khóa học (8 lớp) sẽ được 
khai giảng trong tháng 5/2013. Nội dung lớp gồm các 
bài giảng về tầm quan trọng của điểm tiếp thị, quy 
trình tác nghiệp tại điểm tiếp thị. Đặc biệt, trong các 
lớp này bổ sung thêm các kiến thức thương hiệu và 
đạo đức nghề nghiệp, cách ứng xử văn minh của nhân 
viên điều điểm tiếp thị về trang phục, tác phong tư 
thế, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp, … Tổng cộng 
khóa học này có gần 850 học viên tham dự.
   Các Lớp Truyền thống văn hóa và đạo đức nghề 
nghiệp có mục đích đào tạo và tái đào tạo nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng của CBNV công ty, 
đối tượng học viên là nhân viên điều hành điểm tiếp 
thị, nhân viên lái xe, nhân viên tổng đài, nhân viên 
checker và cán bộ điều hành đội xe.                         V.L.

Công đoàn Vinasun Corp. giao lưu văn 
nghệ CNVC-LĐ Quận 5

Công đoàn Vinasun Corp. giao lưu văn 
nghệ CNVC-LĐ Quận 5

   Từ ngày 01/4 đến ngày 25/04/2013, Công ty đã ra 
425 quyết định khen thưởng cho các Lái xe tự giác trả 
lại tài vật của khách bỏ quên trên xe  với tổng số tiền 
thưởng là 43.900.000 đồng, bao gồm các tài vật: 219 
ĐTDD, 74 vali hành lý, 41 máy tính xách tay, 16 máy 
quay phim, chụp hình Kỹ thuật số, 87.080.000  đồng, 
1.331 USD và nhiều tài vật có giá trị khác.         Q.L.

   Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Miền Nam hoàn 
toàn giải phóng (30/04/1975 - 30/4/2013) và Ngày 
Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2013), Công ty 
Quyết định thưởng cho nhân viên lái xe Taxi Vinasun 
3%/doanh thu ca kinh doanh trong 02 ngày 30/4/2013 
và 01/5/2013.                                                         Q.L.

Khen thưởng gương người tốt việc tốt 
trong tháng 04/2013

Thưởng nhân viên lái xe Vinasun Taxi 
nhân Kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng & Quốc tế Lao động
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STT HOÏ & TEÂN ÑOÄI LOãI VI PHAÏM
1 Trònh Minh S… 43 Thöôøng xuyeân khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï (KD khoâng hieäu quaû)
2 Buøi Vuõ Trung H… 47 Taùi phaïm taïi Ñieåm xeáp taøi taïi Beänh vieän 115
3 Nguyeãn Vaên V… 63 Vöôït maët giaønh khaùch vaø ñaùnh ñoàng ñoäi
4 Hoaøng Vaên D… ÑN2 Ñaùnh nhau coù hung khí gaây haäu quaû nghieâm troïng taïi Ñieåm xeáp taøi
5 Leâ Khaéc H… ÑN2 Ñaùnh nhau coù hung khí gaây haäu quaû nghieâm troïng taïi Ñieåm xeáp taøi
6 Nguyeãn Leâ Anh Ñ… 39 Laáy tieàn quaù giaù ñoàng hoà cuûa khaùch laø ngöôøi nöôùc ngoaøi
7 Traàn Minh Kh.. 24 Caø khoáng bieân lai theû caø vaø thöôøng xuyeân vi phaïm nôï doanh thu
8 Hoà Vaên H… A8 Khoâng trung thöïc, coá tình chieám duïng theû Matercard cuûa khaùch
9 Nguyeãn Ngoïc T… 9 Vi phaïm noäi qui, eùp xe choáng ñoái NV Thanh tra ñang laøm nhieäm vuï
10 Leâ Tuaán Th… 4 Thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng khoâng toát (ñuoåi vaø chöûi khaùch)
11 Traàn Vaên T… 16 Taùi phaïm gian laän bieân lai theû caø
12 Huyønh Vaên X… 38 Khoâng trung thöïc vaø coá yù chieám giöõ taøi saûn cuûa khaùch nöôùc ngoaøi
13 Traàn Vaên Ph… 2 Gian laän doanh thu (Caø khoáng bieân lai theû caø _ taùi phaïm)
14 Traàn Hoøa B… 49 Coù haønh vi thieáu vaên hoùa (chöûi khaùch vaø caàm caây ñe doïa khaùch)
15 Nguyeãn Quoác Ch… 5 Nhaén tin thoâ tuïc, thieáu vaên hoùa haêm doïa khaùch
16 Nguyeãn Thaùi H… Checker Ñaùnh baøi, ñaùnh nhau gaây maát traät töï coâng coäng taïi baõi giao ca
17 Hoaøng Xuaân M… BD1 Ñaùnh baøi, ñaùnh nhau gaây maát traät töï coâng coäng taïi baõi giao ca

   Trong tháng 03/2013, HĐKL đã họp xem xét một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty và 
Quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số nhân viên có tên sau:

   Ngoài 17 trường hợp kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn đình chỉ 
kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển sang tài Dự bị đối với những trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT
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Tôi gặp em thật tình cờ, 
một buổi tối nọ đang 
đưa khách đến bến xe 

miền Tây, bên vệ đường tôi nhìn thấy 
cô gái tóc đuôi gà ôm chặt chiếc ba 
lô đang ngồi khóc nức nở. Trông bóng 
dáng gầy nhom khoác trên mình chiếc 
áo trắng bạc màu và chiếc quần Jean 
cũ kỹ, tôi như nhìn thấy hình ảnh của 
chính mình những năm đầu từ quê lên 
thành phố tìm việc làm. Tôi đến bắt 
chuyện với em. Những giọt nước mắt 
lăn dài trên đôi má hõm sâu nhưng tôi 
vẫn nhìn thấy được một nhan sắc ưa 
nhìn, chiếc mũi cao, đôi môi chúm 
chím, làn da trắng với đôi má lúm đồng 
tiền. Cô bé vừa khóc vừa kể mình bị 
bọn trộm móc sạch tiền, bây giờ không 
biết đi đâu. Không nghĩ nhiều tôi ghé 
mua hộp cơm chở cô bé đến nhà nghỉ 
gần đó thuê phòng rồi dặn cô ấy cứ yên 

tâm nghỉ ngơi, ngày mai tôi 
sẽ giúp em làm thủ tục nhập 
trường. Trước khi quay ra kinh 
doanh tôi nhét vội trong balô 
em 100.000đ dặn dò em cần 
gì cứ mua, ngày mai tôi sẽ trở 
lại. 
   Hôm sau xuống ca, tôi đến 
nói chuyện với em và biết được 
em vừa tốt nghiệp lớp 12, nhà 
em nghèo lắm, ở tận Cà Mau, 
ba mẹ tích góp được số tiền 
cho em lên thành phố học ôn 
thi, chờ năm sau thi đại học.   
Em rụt rè hỏi tôi có biết chỗ 
nào cần người phụ quán vì số 
tiền học của em đã bị bọn móc 
túi trộm mất. Máu anh hùng 
của tôi bừng bừng trỗi dậy, tôi 
vỗ ngực bảo cô bé yên tâm tôi 
sẽ đóng tiền học, tiền ký túc 

xá học kỳ này cho em, em vừa 
học vừa làm trả tiền lại cho tôi 
sau cũng được. Một thằng con 
trai 20 tuổi đã có người xem 
mình như cây cổ thụ mà dựa 
vào tôi cảm thấy mình trưởng 
thành hơn, ra dáng một người 
đàn ông. Thế rồi những lúc 
chở khách thuận đường tôi 
ghé vào quán cơm em đang 
làm ủng hộ hộp cơm hay khi 
đi ngang ký túc xá tôi mua hộp 
gà ác cho em bồi bổ sức khỏe 
mà học hành.  
   Một năm sau, ngày em thông 
báo em đã trúng tuyển vào 
trường đại học tôi vui mừng 
khôn xiết như chính bản thân 
mình thi đậu. Tình cảm chúng 
tôi cũng bước lên một cung 
bậc mới: chúng tôi yêu nhau 

Chuyện tình buồnChuyện tình buồn
Đây là câu chuyện tình có thật chính bản thân đã trải qua, tôi là một tài xế taxi đang 
làm việc cho Vinasun, tôi đã từng yêu say đắm, đắm mình trong biển hạnh phúc, hi 
sinh tất cả vì em để rồi đến một ngày nhận ra rằng tất cả đều dối trá. Tôi muốn chia 
sẻ trên đây để những ai đang bước vào đường yêu lấy đó làm bài học kinh nghiệm.

N . V . L

Ảnh minh họa
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say đắm, tuổi trẻ sự nhiệt 
huyết khiến chúng tôi không 
thế sống xa nhau. Để tiết kiệm 
tiền, chúng tôi thuê một phòng 
trọ và dọn về sống chung. Tôi 
không cho em đi làm, không 
cần em phải lo lắng cơm áo 
gạo tiền, chỉ cần em học thật 
giỏi, chuyện vặt vãnh đời 
thường tôi sẽ phụ trách. Mỗi 
khi đi làm về nhìn mâm cơm 
đạm bạc do bàn tay em chăm 
lo tôi cảm thấy mình là người 
đàn ông hạnh phúc nhất thế 
gian. Chúng tôi hứa hẹn chờ 
em ra trường sẽ cưới nhau.
   Thấy tôi mua từng cây bút, 
quyển sổ, tấm áo chiếc quần, 
chăm lo cho em từng miếng ăn 
giấc ngủ, rất mực chìu chuộng 

em nhiều đồng nghiệp trêu 
chọc: Cô dâu nuôi của cậu 
may mắn thế; Yêu vợ điên 
cuồng vậy sao; Vợ cậu cho ăn 
gì mà mặt mày lúc nào cũng 
rạng rỡ vậy… Cũng có những 
đồng nghiệp không thích vợ 
tương lai của tôi đã bâng quơ: 
Cậu cần gì bán mạng làm việc 
vì cô ta, thật khờ; Cậu nuôi đủ 
lông đủ cánh cô ta bay đi cho 
xem; Chăm cho lắm, sáo cũng 
sổ lồng… Những lúc như thế tôi 
bực mình quát lớn “Các cậu 
im cái miệng quạ đen ngay. Cô 
ấy là vợ tôi. Cấm các người nói 
xấu cô ấy”. Có anh tài xế lớn 
tuổi thở dài vỗ vai “Chúng tôi 
lo cho cậu”, tôi lầm bầm “vẽ 
chuyện”. 

   Thấm thoát 4 năm trôi qua, em tốt 
nghiệp tôi hồ hởi thông báo với đồng 
nghiệp “vợ tớ ra trường rồi”, ai nấy đều 
đến chúc mừng và trêu chọc tôi “Nuôi 
xong rồi à, khi nào chính thức rước nàng 
về dinh?”. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng 
chạy bay đến đội trưởng xin nghỉ ca 
kế tiếp để dự lễ tốt nghiệp của em. Khi 
nghe tôi xin nghỉ làm cùng em dự lễ tốt 
nghiệp nhận bằng em hốt hoảng thốt 
lên “Anh đến làm gì?”. Tôi ngỡ ngàng 
“Anh là người yêu của em”. Em quay 
mặt sang nơi khác không nhìn vào mắt 
tôi nói: “Hôm ấy mấy đứa bạn học của 
em cũng dẫn bạn trai đến dự, người 
ta làm… kỹ sư, bác sỹ. Anh đến…. em 
sợ anh tủi thân”. Đang tức giận, nghe 
em nói tim tôi bỗng chùn xuống, thì ra 
em lo cho tôi. Tôi ôm chặt em vào lòng 
thốt lên “Anh xin lỗi, nghề nghiệp anh 
không đủ tốt để em nở mày nở mặt với 
bạn bè”, em cũng nghẹn ngào van xin 
“Xin lỗi anh, chỉ lần này thôi…”.
   Sáu tháng sau ngày tốt nghiệp em 
vẫn chưa tìm được việc làm, tôi chạy 
vạy khắp nơi nhờ bạn bè đồng nghiệp. 
Cuối cùng ông anh chạy xe trong đội 
giúp tôi tìm cho em công việc kế toán 

Thấm thoát 4 năm trôi qua, em tốt nghiệp tôi hồ hởi thông 
báo với đồng nghiệp “vợ tớ ra trường rồi”, ai nấy đều đến chúc 
mừng và trêu chọc tôi “Nuôi xong rồi à, khi nào chính thức 
rước nàng về dinh?”. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng chạy bay đến 
đội trưởng xin nghỉ ca kế tiếp để dự lễ tốt nghiệp của em. 

“
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đúng chuyên ngành em học tại một 
công ty tư nhân có tầm cỡ. Đến hôm 
nay, hơn 5 năm trôi qua tôi đã chờ được 
giây phút này, y lời ước hẹn tôi hướng 
em cầu hôn ngay trên cây cầu Ánh Sao 
lãng mạn ở Q.7. Tôi nín thở chờ đợi, 
em im lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao 
nhỏ giọng “Em mới đi làm, công việc 
chưa ổn định, chờ một thời gian nữa 
chúng ta dư dả hẵng cưới anh nhé”. Tôi 
thất vọng gật đầu “Ừ, anh chờ em!”. 
Em cười tươi tặng cho tôi một nụ hôn, 
nỗi buồn của tôi trôi tuột…
   Em đi làm được 2 tháng, một hôm 
tôi tình cờ thấy một chàng trai đưa em 
về nhà. Tôi hỏi, em bảo rằng anh bạn 
đồng nghiệp nhà cùng đường em xin 
quá giang. Biết em vất vả tôi vay thêm 
tiền mua chiếc Vision cho em để tiện 
đi làm, khỏi nhờ đồng nghiệp. Từ ngày 
em vào làm việc tại công ty, em ngày 
càng xinh đẹp, thoát khỏi hình ảnh cô 
nữ sinh mộc mạc ngày nào, tôi vừa tự 
hào vừa lo lắng, tôi lo sợ mất em… 
   23 giờ tôi chở một cặp tình nhân 
đến khách sạn XL ở Q.7, bỗng đâu tôi 
thấy em cùng anh bạn đồng nghiệp 
dắt chiếc Vision mà tôi mua cho em từ 
khách sạn đi ra, em ngồi đằng sau ôm 
cứng anh ta. Trơ mắt nhìn cả hai tình 
tứ lướt qua đầu xe taxi, nụ cười của em 
dành cho anh chàng nọ đâm vào mắt 
tôi đau nhói. Tôi thấy đất trời như sụp 
đổ, ngàn vì sao đang nổ tung, choáng 
váng. Cả người tôi rã rời, ngực tức, tim 
đau, tôi không biết mình về đội bằng 
cách nào, ngồi trong xe bao lâu, làm 
sao giao xe...  
   Trở về phòng trọ tôi như cái xác không 
hồn nhìn trần nhà cả ngày. Buổi chiều 
đi làm về thấy tôi khác lạ em thảng thốt 
“Anh bị bệnh à?”. Mắt tôi hằn tia máu, 
khó khăn gằn từng tiếng “11 giờ khuya 
hôm qua… anh, thấy, em… Anh ta là 
ai? Bao lâu rồi?”. Em mở to mắt ngạc 
nhiên nhìn tôi, phút chốc em im lặng 
quay mặt đi, rồi em dùng vũ khí mà 
tôi sợ nhất: Từng giọt nước mắt tí tách 
rơi như tôi là người đang ức hiếp em, 
em nức nở “Chúng ta chia tay đi”. Tôi 
gầm lên như thú dữ nắm lấy vai em lắc 
dữ dội “Tại sao?”. Em vừa khóc vừa trả 
lời  “Vì anh ấy hiểu em, cùng tiếng nói 
chung với em, cùng em chia sẻ công 

việc, anh ấy cùng tốt nghiệp 
đại học giống em….”. Tôi hét 
lớn “Vậy tôi là ai, em xem tôi 
là gì?”. Em đâm tôi nhát cuối 
cùng “Anh là… tài xế taxi, 
chúng ta… quá khác biệt”. Tôi 
run rẩy buông em ra ôm đầu 
thống khổ, không muốn nghe 
lời xin lỗi thốt ra từ cái miệng 
xinh xắn của em. Em quá ác 
độc với tôi, tại sao 5 năm trước 
em không sớm nói điều này. 
Em lấy vali dọn đồ, nhất quyết 
ra đi. Khi em vừa đặt chân đến 
cánh cửa tôi như kẻ điên sợ 
mất em, tự tôn đàn ông rơi lộp 
độp, tôi ôm lấy chân em khóc 
van xin em đừng đi, đừng bỏ 
tôi, tôi sẽ quên hết chuyện em 
phản bội, chúng tôi hãy làm 
lại từ đầu. Lời van xin thống 
khổ của tôi bay theo làn váy 
lay động, nhạt nhòa…
   Nhìn thây ma thảm hại của 
tôi đội trưởng và đồng nghiệp 
cũng biết chuyện. Trong những 
ngày địa ngục, xuống ca tôi sa 
vào rượu chè. Đội trưởng, đồng 
nghiệp thân tín sợ tôi trở thành 
bản sao của Lê Công Tuấn Anh 

sẽ tìm đến cái chết đã cử anh 
em cho ăn, ngủ cùng tôi, không 
rời tôi nửa bước. Thật nực cười 
làm sao khi người tôi yêu 
thương nhất đâm tôi máu chảy 
đầm đìa thì những người mà 
cô ấy xem là tài xế taxi chẳng 
có chỗ đứng nào trong xã hội 
lại rối rít vá víu vết thương cho 
tôi. Trong khoảng thời gian tim 
tôi rách nát các đồng nghiệp 
tốt bụng cố gắng tìm mọi cách 
giúp tôi vượt qua giai đoạn khó 
khăn. Cùng lúc tôi học được 
hai bài học lớn: sự phản bội 
trong tình yêu và tình bạn 
chân thành của đồng nghiệp. 
Hai năm trôi qua, tôi đã bình 
tĩnh thông suốt, dù em phản 
bội tôi nhưng tôi không hối 
hận vì yêu em, bởi vì tôi đã 
làm tất cả cho em, cho tình 
yêu của tôi. Nhưng ở một góc 
khuất nào đó trong tâm hồn 
liệu em có thanh thản như tôi 
chăng? Mỗi khi trông thấy 
chiếc taxi, em có nhớ nhờ bốn 
bánh xe kia tôi đã cày nát 
đường phố Sài Gòn nuôi em ăn 
học thành tài? 
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Đ
ÁP ÁN

(Kyø 8 - Soá 32)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 33)

Bút Tre bình luận:
Người - ai chẳng có nỗi buồn

Nhưng nơi công cộng mà tuôn thế này
Địa phương chẳng phạt còn may

Nhưng công ty xử thẳng tay cho chừa!

Lỗi vi phạm: lái xe tiểu tiện nơi công cộng. Trong 
trường hợp có nhu cầu, lái xe nên tìm Nhà vệ sinh 
công cộng hoặc ghé vào các cây xăng, quán nước 
để xin giải quyết nỗi buồn

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

Một hôm trước cửa thiên đàng, cha xứ và một 
anh tài xế taxi đứng đợi. Thánh Phêrô cầm 
quyển sổ từ trong đi ra hỏi anh tài xế:
- Anh là tài xế taxi tuyến đường Sàigòn-Vũng 
tàu phải không?
Anh tài xế nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ thưa đúng, chính là con.
Thánh Phêrô chỉ tay vào cửa bên cạnh:
- Anh được vào thiên đàng.
Quay sang cha xứ, thánh Phêrô hỏi:
- Ngài là linh mục chánh xứ Vạn Xuyên phải 
không?
Cha xứ trả lời:
- Dạ thưa đúng, chính là con.

Thánh Phêrô:
- Ngài vào luyện ngục 3 năm!
Cha xứ kinh ngạc thắc mắc:
- Thưa thánh Phêrô, oan cho con quá. Lý do, 
tên tài xế taxi kia, lúc còn sống, hắn lái xe rất 
ẩu thế mà hắn được vào thiên đàng, còn con 
suốt đời làm linh mục lại phải vào luyện ngục.
Thánh Phêrô giải thích:
- Chính vì hắn lái xe cẩu thả nên hễ ai ngồi 
trong xe của hắn là đều kêu tên Giêsu và đọc 
kinh ăn năn tội dọn mình chết lành. Còn con, 
khi giảng thì hơn một nửa nhà thờ đều ngủ 
gật!  
Cha xứ: !!!???

Tài xế taxi và cha xứ bị xét xử
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