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BAN BIÊN TẬP

Chuyện nhỏ... mà không nhỏ

Tài xế Nguyễn Thế Luông
VUA GIẢI THƯỞNG

24

Thư Chủ tịch HĐQT gửi anh chị 
em lái xe nhân Lễ hội Truyền 
thống Vinasun Taxi - 2013

12
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) 

vừa được xếp hạng 228 (hạng 56 khối doanh nghiệp 
tư nhân) trong V1000 - Bảng Xếp hạng 1000 Doanh 
nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2013 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá 
Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Tạp chí Thuế, 
Tổng Cục Thuế và Báo VietNamNet chính thức công bố 
ngày 22 tháng 10 năm 2013.
    Bảng Xếp hạng V1000 nhằm biểu dương, tôn vinh 
và khuyến khích các doanh nghiệp có mức nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp cao, có trách nhiệm xã hội và tuân 
thủ tốt các chính sách, pháp luật về thuế. Thứ tự xếp hạng 
của doanh nghiệp trong Bảng Xếp hạng V1000 năm nay 
được xác định căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp 
đã nộp trong năm 2012.
    Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô  và doanh nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn như hiện nay, những Doanh nghiệp được 
xếp hạng trong V1000 hoàn toàn có quyền tự hào chính 
đáng về sự vượt khó vươn lên trong hoạt động kinh doanh 
và sự cống hiến đã được ghi nhận của doanh nghiệp đối 
với ngân sách quốc gia và  xã hội.

Vinasun Corp. 
Doanh nghiệp xếp hạng 

trong V1000-2013

4
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    Kính thưa các vị khách quý, quý 
cổ đông, quý đối tác, các phóng viên 
thông tấn báo chí,
    Thưa anh chị em lái xe cùng toàn 
thể các thành viên trong đại gia đình 
Vinasun.
    Nhân ngày lễ hội truyền thống taxi 
Vinasun 2013, thay mặt HĐQT tôi xin 
được chân thành cảm ơn và xin được 
gửi tới các vị khách quý, quý cổ đông, 
quý đối tác, các phóng viên thông tấn 
báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; 
Xin gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên, 
anh chị em lái xe Công ty về dự buổi 
họp mặt truyền thống hôm nay lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất.
    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn 
thể anh chị em,
    Thành tựu của những năm qua, đặc 
biệt của năm 2013, khi nền kinh tế đất 
nước và rất nhiều các doanh nghiệp 

   Trong Leã hoäi Truyeàn thoáng Vinasun Taxi - 11 
Naêm Tröôûng thaønh & Phaùt trieån, oâng Ñaëng Phöôùc 
Thaønh - Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng ty Coå 
phaàn AÙnh Döông Vieät Nam coù ñoâi lôøi taâm söï, 
nhaén nhuû ñeán anh chò em laùi xe Vinasun Taxi. 
    Ban Bieân Taäp xin traân troïng giôùi thieäu.

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VINASUN CORP. 
NHÂN LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI

cùng ngành vẫn gặp nhiều 
khó khăn do khủng hoảng tài 
chính và suy thoái kinh tế thế 
giới, Vinasun vẫn đảm bảo tăng 
trưởng trên mọi lĩnh vực, tất cả 
các chỉ tiêu đề ra đều đạt và 
vượt kế hoạch. 
    Vinasun đã tự hào đón nhận 
Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Cờ Truyền thống 
do UBND TP trao tặng, được 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam trao tặng Cúp 
Thánh Gióng về thành tích 
đạt Top 10 Doanh nhân Việt 
Nam tiêu biểu, Vinasun tiếp 
tục được UBND TPHCM tôn 
vinh là Doanh nghiệp TPHCM 
tiêu biểu, được tạp chí Forbes 
VN danh giá xếp hạng 34/50 
công ty niêm yết tốt nhất VN, 
được tạp chí Nhịp cầu đầu tư 

xếp hạng 32/50 công ty kinh 
doanh hiệu quả nhất Việt Nam, 
Vinasun đã đoạt giải thưởng 
Thương hiệu nổi tiếng ASEAN, 
giải thưởng vì sự phát triển 
cộng đồng của Asean và nhiều 
danh hiệu cao quý khác.
    Chúng ta tự hào có hàng trăm 
lái xe rất xuất sắc mà đại diện 
như Nguyễn Thế Luông người 
vừa cùng lúc đạt 03 giải thưởng 
cấp công ty: giải doanh thu cao 
nhất công ty, giải bảo quản xe 
tốt nhất công ty và giải lái xe 
xuất sắc vượt khó. Chúng ta tự 
hào có hàng chục lái xe được 
UBND TP tặng Bằng khen về 
thành tích xuất sắc là những 
tấm gương được vinh danh 
người tốt việc tốt. 
    Chúng ta tự hào có hàng 
ngàn anh chị em lái xe kinh 
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OÂng Ñaëng Phöôùc Thaønh - Chuû tòch HÑQT Vinasun Corp. trong buoåi kyù keát nieâm yeát 
coå phieáu VNS treân saøn chöùng khoaùn (Naêm 2007)

doanh giỏi, doanh thu cao nhiều năm 
liền là những lái xe gương mẫu trung 
thực không tham của rơi trả lại hành 
lý khách hàng để quên trên xe, tích 
cực tham gia các hoạt động giữ gìn an 
ninh trật tự xã hội … Chính những lái 
xe ấy và đội ngũ 10 ngàn lái xe taxi 
Vinasun là người làm nên thương hiệu 
Vinasun rạng danh như ngày hôm nay.
    Trên hết, Vinasun chúng ta đã tạo 
dựng được một niềm tin bền vững 
trong cộng đồng xã hội và trong chính 
công ty chúng ta. Truyền thống và bản 
sắc văn hoá Vinasun chính là động 
lực tinh thần lớn nhất để Vinasun 
vững vàng trước mọi thử thách, là giá 
trị trường tồn của Vinasun.
    Tất cả những thành quả đạt được 
của ngày hôm nay, tôi và ban lãnh 
đạo Công ty luôn ý thức rằng đó chính 
là sự góp sức của tất cả các thành viên 
đại gia đình Vinasun, là sự động viên 
cổ vũ và hậu thuẫn vững chắc của quý 
cổ đông, các đối tác và quý khách 
hàng.
    Đặc biệt, để có được những thành 
tích và niềm hãnh diện tự hào nêu 
trên, Vinasun ý thức sâu sắc rằng là 
nhờ sự quan tâm và ủng hộ giúp đỡ 
nhiệt tình của các cơ quan thông tấn 
báo chí và của các cơ quan, ban ngành 
chức năng Quận, huyện, Thành phố 
và Trung ương.
    Kính thưa các vị khách quý, thưa 
toàn thể anh chị em,
    Năm 2014 là một năm đầy thách 
thức nhưng cũng sẽ mở ra cho chúng 
ta nhiều cơ hội. 
    Thách thức lớn nhất là phải vượt lên 
chính mình từ nội lực. 
    Tôi mong muốn mọi cán bộ nhân 
viên và toàn thể anh chị em lái xe 
Vinasun, hơn lúc nào hết phải kề vai 
sát cánh, đồng sức, đồng lòng tất cả 
vì một Vinasun phát triển bền vững, 
tập trung tạo sự chuyển biến mạnh 
trong doanh thu và hiệu quả, khẳng 
định tính chuyên nghiệp và hợp tác 
nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương 
hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu 
Việt nam, tạo đà tăng trưởng nhanh và 
bền vững, hướng tới hoàn thành vượt 
mức kế hoạch kinh doanh 2014.
    Đã đến lúc chúng ta phải tiến lên 

hơn nữa với những cải cách 
cần thiết, chúng ta hiểu rõ sự 
khác biệt giữa những gì không 
bao giờ thay đổi và những gì 
cần thay đổi, giữa những gì là 
bất khả xâm phạm và những gì 
có thể đột phá được. 
    Văn hoá đoàn kết ngôi nhà 
chung Vinasun và văn hoá tuân 
thủ chặt chẽ đã thấm nhuần 
trong toàn bộ hoạt động kinh 
doanh của chúng ta, là sự cam 
kết của chúng ta trong bảo vệ 
niềm tin của khách hàng và 
các đối tác đối với thương hiệu 
Vinasun. 
    Cùng với tuân thủ các quy 
định và các tiêu chuẩn chính 
chúng ta đã đặt ra cho Công ty 
của mình, chúng ta cần phải 
tiếp tục tìm kiếm sự cải tiến 
liên tục. 
    Chúng ta là người quyết định 
được sự phát triển của chính 
mình trong tương lai. 
    Hãy tiến lên phía trước bằng 
lòng dũng cảm, sự kiên trì, và 
hơn hết là bằng một tổ chức kỷ 
cương, chuẩn mực mà tất cả 
chúng ta ai cũng tự hào và hết 
mình phụng sự.
    Hãy bảo vệ, gìn giữ và phát 
huy hơn nữa và phải làm nhiều 
việc hơn nữa: đảm bảo cho 
một tập thể đoàn kết, đồng 
tâm nhất trí, luôn hỗ trợ cùng 
nhau cùng tiến, cùng sẻ chia 
niềm vui nỗi buồn, cùng gánh 

vác trách nhiệm và cùng san 
sẻ quyền lợi sao cho hài hoà 
là một phấn đấu lâu dài không 
mệt mỏi; là sự đòi hỏi đức tính 
hy sinh, vô tư, trong sáng và 
công bằng của đội ngũ cán bộ 
quản lý, sự chia sẻ, cảm thông, 
cộng đồng trách nhiệm của 
mọi thành viên.
    Mỗi anh chị em chúng ta 
phải vượt qua chính mình về 
mọi mặt với một tình yêu nghề 
nghiệp thiết tha và sự say mê 
thật sự công việc mỗi chúng ta 
đang đảm nhận, giữ vững và 
nâng cao phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp, trung thực, tận 
tâm phục vụ khách hàng, hòa 
nhã, niềm nở và chu đáo với 
khách hàng.
    Với tinh thần tận tuỵ, khát 
vọng vươn lên hơn nữa của toàn 
thể cán bộ, nhân viên và anh 
chị em lái xe, tôi hoàn toàn tin 
tưởng rằng, một năm phát triển 
và thành công hơn nữa sẽ đến 
với toàn thể Vinasun chúng ta. 
    Kính chúc các vị khách 
quý, quý cổ đông, quý đối tác 
và toàn thể anh chị em được 
nhiều sức khỏe, hạnh phúc 
và thành đạt. Chúc Vinasun 
chúng ta mãi mãi ngày đêm 
bên nhau tiếp tục phát triển 
toàn diện, đạt tầm cao mới 
trên con đường mà tất cả 
chúng ta đã lựa chọn.
    Xin chân thành cám ơn 
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2013
GIẢI THƯỞNG 

“DOANH THU CAO NĂM 2013”

GIẢI THƯỞNG
“BẢO QUẢN XE TỐT

NĂM 2013“

2

Nguyễn Thế Luông
Tài 4496 - Đội A5

BQDT: 3.684.231 đ

Nguyễn Huy Cường
Tài 6187 - Đội 31

BQDT: 3.565.192 đ

1

Ñaëng Höõu Kieân
Taøi 2817 – Ñoäi VT4

Cao Xuaân Nghóa
Taøi 2817 – Ñoäi VT4

2

2

Nguyeãn Theá Luoâng 
Taøi 4496 – Ñoäi A5

1

 Trang Thieân Phöôùc
Taøi 4496 – Ñoäi A5

1
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2013

3

Löông Ñaéc Thònh 
Taøi 3919 – Ñoäi 24

3

4

Vuõ Vaên Thaêng 
Taøi 4905 – Ñoäi 62

4

Phaïm Vaên Huy 
Taøi 2356 – Ñoäi BD3

4

Traàn Quoác Thuaän 
Taøi 5041 – Ñoäi VT3

4

4

Nguyeãn Anh Tuaán 
Taøi 4905 – Ñoäi 62

4

5

5

4

GIAÛI 5
“BAÛO QUAÛN XE TOÁT NAÊM 2013“

Trònh Vaên Nhaøn
Ñaëng Xuaân Nguyeân
Nguyeãn Vaên Hieáu
Traàn Ñình Tuøng
Vuõ Anh Tuù
Hoaøng Vaên Quyeát
Nguyeãn Ngoïc Taâm

Taøi 4082 – Ñoäi A8
Taøi 4082 – Ñoäi A8
Taøi 4833 – Ñoäi 66
Taøi 4599 – Ñoäi 58
Taøi 4599 – Ñoäi 58
Taøi 4517 – Ñoäi BD4
Taøi 3967 – Ñoäi ÑN3

Nguyeãn Taát Duõng
Traàn Taán Hoøa
Taï Duy Thanh
Nguyeãn Ngoïc Hoaøng

GIAÛI 5
“DOANH THU CAO NAÊM 2013“

Taøi 4483 – Ñoäi A1
Taøi 4782 – Ñoäi 65
Taøi 4917 – Ñoäi 58
Taøi 6137 – Ñoäi 12

Quách Công Tuyển
Tài 6179 - Đội 65

BQDT: 3.407.772 đ

Nguyễn Phi Quý
Tài 3988 - Đội 21

BQDT: 3.533.246 đ

Trần Đức Trung
Tài 6003 - Đội BD1
BQDT: 3.203.523 đ

Nguyễn Xuân Bảy
Tài 6192 - Đội 46

BQDT: 3.161.514 đ
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2013

GIẢI THƯỞNG
“LÁI XE GIỎI CÓ TINH THẦN 

VƯỢT KHÓ NĂM 2013“

GIẢI THƯỞNG
“GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU NGƯỜI

LÁI XE VINASUN TAXI
NĂM 2013“

Ñinh Xuaân Tình
Taøi 6172 – Ñoäi 20

2

Hoaøng Ñình Döông
Taøi 4850 – Ñoäi A8

1

GIẢI THƯỞNG 

“LÁI XE GƯƠNG MẪU
NĂM 2013”

Phaïm Höõu Thanh 
Taøi 3989 – Ñoäi A6

2

Nguyeãn Vaên Phong 
Taøi 2757 - Ñoäi 53

1

Tröông Vaên Beù
Tröông Vaên Cöôøng
Tröông Vaên Phuïng

Taøi 2288 - Ñoäi 25
Taøi 4939 – Ñoäi 25
Taøi 4939 – Ñoäi 25

Leâ Vaên Taâm
Leâ Thieän Tín 
Leâ Thieän Trung

Chaâu Vaên Tuaán
Chaâu Chí Linh
Chaâu Vuõ Linh

Taøi Döï Bò - Ñoäi 30
Taøi 4572 – Ñoäi 30
Taøi 3535 – Ñoäi 30

Ñoã Thanh Quan 
Ñoã Thanh Hoaøng
Ñoã Thanh Vuõ

Phaïm Vaên Caùc
Phaïm Vaên Phong 
Phaïm Vaên Buïi

Taøi 2983 - Ñoäi 14
Taøi 2983 – Ñoäi 14
Taøi 2349 – Ñoäi 71

Ñaëng Vaên Nam
Ñaëng Vaên Tieäp 
Ñaëng Vaên Ñoaùn

Nguyeãn Theá Hoøa
Nguyeãn Vaên Tuaán 
Nguyeãn Vaên Hieäp

Taøi 4992 - Ñoäi 63
Taøi 5168 – Ñoäi 63
Taøi 5193 – Ñoäi 15

Nguyeãn Vaên Tö
Nguyeãn Dieäp Huy
Nguyeãn Hoaøng Huy
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2013

Phaïm Vaên Ñöôïc 
Taøi 4300 – Ñoäi 65

3

Nguyeãn Theá Luoâng
Taøi 4496 – Ñoäi A5

4

Nguyeãn Thò Ngoïc Thaïch 
Taøi 4403 – Ñoäi ÑN3

5
5

Hoà Minh Phong
Taøi 2210 – Ñoäi A2

3

Nguyeãn Vaên Haûi 
Taøi 4513 – Ñoäi A2

4

Nguyeãn Vaên Ñaït 
Taøi 3171 – Ñoäi 60

4

Nguyeãn Vaên Trang 
Taøi 2176 – Ñoäi 1

4

 Hoà Chöông Loäc  
Taøi 4972 – Ñoäi 40

4

Hoaøng Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Saùng  
Hoà Vaên Nhuaän
Ngoâ Minh Haân  
Leâ Ngoïc Ñöùc  
Nguyeãn Minh Taân 
Nguyeãn Vaên Thuûy
Voõ Taán Huøng
Nguyeãn Duy Taân
Nguyeãn Ñöùc Chinh

GIAÛI 5
“LAÙI XE GÖÔNG MAÃU NAÊM 2013“

Taøi 3944 – Ñoäi A3
Taøi 1981 – Ñoäi 20
Taøi 4814 – Ñoäi 53
Taøi 4205 - Ñoäi 18
Taøi 6157 – Ñoäi 18
Taøi 3914 – Ñoäi A9
Taøi 5170 – Ñoäi 8
Taøi 1960 – Ñoäi 75
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    Công ty vừa trao giấy khen và số tiền thưởng 
500.000đ cho bác tài Đào Văn Quang, tài 2971, 
đội 77 chi nhánh 4 vì hành động trả tài sản cho 
khách ngay tại điểm tiếp thị. 
    Ngày 25/10/2013, anh Quang đón khách hàng 
Ngô Huyền Chanh đi từ khách sạn An Thái, địa 
chỉ 21 Bùi Thị Xuân, Q.1 đến 250 Điện Biên 
Phủ, P.7, Q.3. Khi chị Chanh xuống xe đã làm 
rơi chiếc điện thoại Vertu trị giá 150.000.000đ 
trên xe. Nhận được tin báo, anh Quang đã lập 
tức cho xe quay lại 21 Bùi Thị Xuân và trả điện 
thoại cho chị Chanh vào lúc 15 giờ cùng ngày có 
sự chứng kiến của anh Nguyễn Hữu Nam - Nhân 
viên điều hành điểm tiếp thị.                     MA. 

Trả khách điện thoại 150 triệu đồng

Kết nạp Đảng viên mới

     Ngày 15/10, 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 Xuân 
Thắng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Đ/c Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 23/2/1981 
nguyên quán thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, 
tỉnh Đồng Tháp vào làm việc tại Vinasun Corp. 
từ ngày 29/12/2008 đến nay, hiện là Giám đốc 
Chi nhánh Vinasun Taxi 4.                           V.L.
                                                                                                                                   

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng (trái) nhận quyết định kết nạp 
Đảng từ đ/c Lê An Thới (Bí thư Chi bộ Khối Chi nhánh 1-6) 

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Ông Ngô Minh Sĩ 
giữ chức Phó Giám đốc phụ 
trách Phòng Tuyển dụng và 
Đào tạo

    Hưởng ứng lời kêu gọi đợt quyên góp giúp đỡ đồng bào 
miền Trung bị thiệt hại nặng nề sau các cơn bão lũ gây 
ra, Công đoàn Cơ sở Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã 
chuyển 131.653.000 đồng đến tận tay đồng bào trong vùng 
bão lũ.
    Cũng trong đợt này, thể hiện tinh thần Kề vai sát cánh, 
Công đoàn Cơ sở Công ty cũng hỗ trợ CBNV và anh chị em 
lái xe Vinasun Green Taxi (Đà Nẵng) bị thiệt hại do bão lũ 
số tiền 21 triệu đồng.                                                     V.L.

Cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung

Kết quả Hội thi “Hát mừng Ngày Hội Truyền 
thống Taxi Vinasun - 2013”
    Ban Giám khảo Hội thi Hát mừng Ngày Hội Truyền thống 
Taxi Vinasun - 2013 vừa công bố tiết mục đoạt giải Nhất 
đơn ca thuộc về đội Tổng đài và giải Nhất hợp ca Ngày vui 
truyền thống Taxi Vinasun thuộc về đội Phòng Kế toán.
    Thể loại tốp ca - hợp ca: 2 giải Nhì thuộc về Tổng đài 
và Phòng Khai thác ĐTT. Giải Ba thuộc về 3 đội Phòng 
Thanh tra, Phòng Kinh doanh và Chi nhánh Vũng Tàu. Các 
đội đoạt giải Khuyến khích là Chi nhánh 8, Phòng Tổ chức 
Hành chánh, Chi nhánh 9, Phòng Kiểm soát và Phòng Khai 
thác Điểm tiếp thị.
    Ở thể loại hợp ca - tốp ca, đa số các đội chọn bài Ngày 
vui truyền thống Taxi Vinasun (NS Sông Trà) dự thi. 
    Thể loại đơn ca - song ca: 2 giải Nhì thuộc về Chi nhánh 
7 và Chi nhánh 9. Giải Ba thuộc về 3 đội Chi nhánh 8, 
Phòng Tổ chức Hành chánh và Chi nhánh 3. Các đội đoạt 
giải Khuyến khích là Phòng Pháp chế,  Chi nhánh 1, Chi 
nhánh 4 và Chi nhánh Đồng nai.
    Ở thể loại này các đội thường chọn các bài trữ tình của ca 
nhạc sĩ Đình Văn như Mười năm một đoá hoa đời, Vinasun 
- Con đường một thương hiệu, Những vì sao Vinasun. Bài 
Yêu anh tài xế Vinasun (nhạc: Sông Trà - lời: Đặng Phước 
Thành) cũng được nhiều đội chọn làm bài dự thi.
    Ban Tổ chức Hội thi cũng tặng Giải Phong trào cho 5 đơn 
vị tham gia nhiều tiết mục chất lượng và tặng quà cho 8 đơn 
vị có tiết mục dự thi. Ban Tổ chức cũng chọn ra 7 tiết mục 
xuất sắc nhất phục vụ tại Lễ hội Truyền thống cấp công ty. 

CORP.  | Số 39.  Năm 2013

Tin tức

10



CORP.Số 39.  Năm 2013 |

Đồng hành cùng Vinasun

11

        Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT TÂM THƯ
của tập thể lái xe Taxi Vinasun 

                         Kính gửi:   Hội đồng Quản trị, 
                               Ban Tổng Giám đốc,
                               Ban Giám đốc Taxi VINASUN,
                                         Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở
                    CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN CORP.)

 Trong không khí tưng bừng phấn khởi Chào mừng kỷ niệm lần thứ 11 “Ngày hội truyền thống 
Taxi Vinasun”, tập thể lái xe Taxi Vinasun xin chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt và sâu sắc của 
Quý lãnh đạo Công ty đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt chúng tôi vô cùng cảm 
động sau khi được nghe phát biểu của ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị với CBCNV và anh em lái xe 
nhân Lễ hội truyền thống Vinasun 2013. Chúng tôi rất vui mừng khi được biết công ty VINASUN và cá 
nhân ông Chủ Tịch HĐQT năm 2012  được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và năm nay công 
ty được nhận danh hiệu “Thương hiệu nổi tiếng Asean năm 2013”, “Giải thưởng vì sự phát triển cộng 
đồng ASEAN năm 2013”…

 Kính thưa Quý lãnh đạo Công ty
 Chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi được sống và làm việc trong mái nhà chung Vinasun thân yêu, 
nơi mà mọi thành viên luôn yêu thương, đoàn kết “Kề vai sát cánh” chung sức chung lòng vì nồi cơm 
chung Vinasun và càng hãnh diện hơn khi Taxi Vinasun của chúng ta là thương hiệu nổi tiếng được 
khách hàng hài lòng nhất. Chúng tôi rất vui và tự hào về truyền thống, về thành quả hoạt động của Taxi 
Vinasun trong 11 năm qua trong đó có phần đóng góp nhỏ bé của mỗi lái xe chúng tôi.
 Bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, chúng tôi cũng không quên trách nhiệm của mình trong việc 
tham gia giữ gìn các truyền thống tốt đẹp và phát huy những thành quả mà công ty phải nỗ lực hết 
mình trong nhiều năm qua mới đạt được.

 Vì “Nồi cơm chung Vinasun” vì sự phát triển bền vững của Công ty chúng ta trong thời gian 
tới. Nhân “Ngày hội truyền thống Taxi Vinasun” hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2013 tập thể lái xe 
Taxi Vinasun xin cam kết với ông Chủ Tịch HĐQT, Ban TGĐ, BGĐ Taxi Vinasun và BCH Công đoàn 
Công ty rằng: chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt các nội dung sau đây:
 1. Luôn đoàn kết, gắn bó “Kề vai sát cánh” để xây dựng tập thể mọi đội xe và Chi nhánh trở 
thành các đội xe và Chi nhánh kiểu mẫu của Taxi Vinasun.
 2. Ân cần, lịch sự, chu đáo, tận tụy trong phục vụ khách hàng; phấn đấu để thực hiện tốt câu 
danh ngôn quen thuộc: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
 3. Luôn luôn phấn đấu để các đội xe và Chi nhánh có doanh thu cao trong Công ty.
 4. Bảo quản giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn.
 5. Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước, nội quy - quy chế của Công ty.
 6. Luôn cố gắng rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp 
để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
 7. Luôn nêu cao tinh thần xây dựng nội bộ, tinh thần đồng nghiệp, tương thân tương ái giúp 
đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.
 
 Sau cùng tập thể lái xe Taxi Vinasun xin kính chúc Quý Lãnh đạo Công ty được nhiều sức khỏe, 
gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty Vinasun ngày càng phát triển bền vững tốt đẹp.
 Trân trọng kính chào.

        Tập thể lái xe Taxi Vinasun
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Bác tài Nguyễn Thế Luông, đội A5, chi nhánh 8 trở thành “vua” giải thưởng trong năm 2013 khi nắm 
trong tay cùng lúc 3 giải thưởng doanh thu cao nhất, bảo quản xe tốt nhất công ty và lái xe giỏi vượt 
khó. Cùng lúc anh nhận được 4 phần thưởng gồm xe Honda RSX cho giải doanh thu cao nhất, nồi cơm 
điện Elextrolux cho giải vượt khó, xe Hon da RSX giải bảo quản xe tốt nhất (chia đôi với tài chạy chung 
Trang Thiên Phước) và quà tặng đặc biệt của ông Chủ tịch HĐQT cho lái xe thành tích đặc biệt. Anh 
Luông đã chia sẻ về những giải thưởng mình đạt được trong năm nay trên bản tin nội bộ.

Là người duy nhất phá kỷ lục nắm 
trong tay cùng lúc 3 giải thưởng, 
cảm giác của anh thế nào?

    Bất ngờ, ngỡ ngàng và hạnh 
phúc. Tôi không nghĩ mình được 
công ty trao nhiều giải như vậy. 
Có lẽ năm nay số tôi… đỏ. Thật ra 
tôi vào công ty lái xe đến nay đã 
được 4 năm 9 tháng, năm đầu tiên 

tôi không đủ ca, những năm sau 
này tôi luôn đạt giải doanh thu 
cao cấp công ty như năm 2010 
tôi đạt hạng 4, năm 2011 tôi 
lên hạng nhất, năm 2012 tuột 
xuống hạng 3 vì đây là năm đầy 
biến động với tôi: mua nhà, vợ 
sinh con thứ 2, ba tôi mổ ruột 
thừa, mẹ phẫu thuật, con gái 
nằm bệnh viện. May mắn là cả 

nhà có bảo hiểm nên không tốn 
tiền nhưng tôi phải chạy lui tới, 
xuống ca về nhà tắm xong là tức 
tốc vào viện chăm con cho đến 
sáng hôm sau lên ca. Nhận được 
giải ba là sự nỗ lực hết mình của 
tôi. Năm nay tôi may mắn nhận 
được giải nhất, còn nhận giải xe 
đẹp và vượt khó, niềm vui được 
nhân ba. 

Minh Anh
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Vua Giải Thưởng
Lái xe Nguyễn Thế LuôngLái xe Nguyễn Thế Luông

Vua Giải Thưởng
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Hãy nói về phương cách để trở 
thành người dẫn đầu doanh 
thu cao nhất công ty?

    Chạy xe phải có chiến thuật, 
nhờ nhiều năm kinh nghiệm 
trong đầu tôi luôn “cài” lập 
trình giờ khách đi. Ví như buổi 
sáng lên ca nhận xe xong me 
khách xe tour ở tỉnh lên; 9 - 11 
giờ phục vụ khách xuất viện; 
12 giờ chở khách văn phòng đi 
dùng cơm trưa; 1 - 3 giờ tiếp 
me ở bệnh viện; 4 - 6 giờ đón 
khách đi làm về; 6 -7 giờ tối 
đưa khách gia đình đi ăn chơi, 
tiệc tùng cưới hỏi; 9 - 10 giờ 
đêm đón họ đi về; 11 - 12 giờ 
khuya xếp tài ở vũ trường, quán 
nhậu; 2 - 3 giờ sáng đưa khách 
đi sân bay… Còn giờ đứng hình 
(không có khách) tranh thủ ngủ 
sâu lấy sức. Nói chung, chỉ cần 
ra khu vực Phạm Ngũ Lão, Đề 
Thám là điểm mặt được những 
anh em chạy xe có doanh số 
cao ngay. Vì lực lượng tài xế 
hùng hậu như vậy nên cần phải 
đua điểm chính xác. Nhiều 
năm tôi đúc kết được muốn do-

anh thu cao phải thực hành tốt ba 
kỹ năng: một là phải thông thuộc 
đường sá, hai là giỏi me điểm, ba 
là canh giờ chạy. Trời phú tôi khả 
năng nhớ đường khá tốt, nơi nào 
tôi đi qua đều nhớ ngay, vì vậy tôi 
gặp thuận lợi trong kinh doanh. 
Tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ đồng 
nghiệp về khoản này. 

Chiến thuật của anh là gì để vượt 
trội hơn so với đồng đội?

    Như tôi đã nói, ngoài kinh 
nghiệm tôi vừa chia sẻ thì phải 
kiên nhẫn. Ví dụ tới điểm tiếp thị 
mà xe xếp dài như đoàn xe lửa thì 
mình phải đi chỗ khác, hay đón 
khách ăn uống lâu quá mất thời 
gian cũng không ổn. Tôi phải tính 
toán giờ nào khách đi, giờ nào 
nên đánh rong và giờ nào đứng 
hình. Yếu tố quan trọng không 
kém trong kinh doanh là phải có 
duyên nữa cơ. Có lúc tôi phát hiện 
“vùng đất mới” đông khách, tôi 
gọi điện kéo anh em về chạy cùng 
và ngược lại. Đồng nghiệp chúng 
tôi luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, làm 
cái nghề này cũng phải có tính tập 
thể, không theo chủ nghĩa ăn lẻ 
được.  
    Ngoài ra cũng phải siêng năng, 
tôi nhớ có lần đậu ở đường Phạm 
Viết Chánh, quận 1 kêu tô cháo 
lòng, ăn được 2 muỗng khách đến 
tự mở cửa xe thấy vậy tôi liền gửi tô 
cháo nhờ chủ tiệm… cất dùm, chở 
khách xong tôi về ăn tiếp. Hoặc 
những lúc đang chiến đấu với cơm 
hộp khách đến tôi đóng nắp chờ 
hồi sau xử tiếp. Tôi quan niệm 
có một cuốc khách là hên nên cứ 
phục vụ còn chuyện ăn uống tính 
sau, đã ra kinh doanh kiếm cơm 
mình phải làm việc hết mình, mở 
hết tốc lực. Tôi và những anh em 
có doanh thu cao luôn phải “cày” 
cật lực mới có cơ hội đứng trên 
bục cao trong lễ hội, bởi chúng tôi 
ai cũng muốn mình có doanh số 
tốt nhất để hưởng tỷ lệ phần trăm 
cao nhất mang nhiều tiền về chăm 
lo gia đình. Thiết nghĩ, bây giờ tôi 
còn trẻ, sức khỏe tốt phải gắng sức 

làm việc cũng là lẽ tất nhiên. 
    Với tôi, nhờ thương hiệu Vinasun 
rất nổi tiếng nên có nhiều khách 
hàng. Công ty có nhiều điểm tiếp 
thị đông khách còn tổng đài phát 
điểm liên tục. Lái xe chỉ cần siêng 
thì đón được nhiều cuốc khách. 
Nếu ở hãng taxi khác, chắc gì tôi 
đạt được doanh thu cao như ở Vi-
nasun.

Bằng cách nào anh mua được nhà, 
đất trong 3 năm liên tiếp?

    Tôi là con một. Hồi tôi còn 
nhỏ cha mẹ làm ăn thất bại, gia 
đình phá sản tôi phải nghỉ học ra 
đời sớm, nghề gì cũng làm, kể cả 
chuyện “nhất phá sơn lâm, nhì 
đâm hà bá”. Nào là vào rừng đốn 
cây đi bán (lúc ấy chưa cấm phá 
rừng như bây giờ), xuống sông 
đánh bắt cá bằng kíp nổ… đến làm 
nông, thợ phụ rồi mới đi lái taxi… 
Năm 2008 tôi cưới vợ xong dư 
khoảng 20 triệu đồng, lái taxi cả 
năm gom góp được 100 triệu, năm 
2010 tôi mua gần một công đất ở 
Đồng Nai có diện tích 10 x 88m 
giá 130 triệu đồng. Đến năm 2011 
thấy có mảnh đất cũng gần một 
công ở Bù Đăng (Bình Phước) diện 
tích 10 x 80m mà nằm ở mặt tiền 
đường 6 len vị trí cực đẹp, phía 
sau có suối lớn. Họ rao bán gấp giá 
100 triệu đồng. Vợ chồng tôi gom 
được 50 triệu đồng và cha mẹ đưa 
50 triệu góp vào để mua nó.   
    Một cơ hội nữa đến, khi có ngôi 
nhà ở Bình Chánh bán giá phải 
chăng. Dù không đủ tiền chúng tôi 
cũng liều. Thế là tháng 10/2012 
tôi quyết định mua căn nhà cấp 
bốn có diện tích 3,2 x 10m tại xã 
Quy Đức, huyện Bình Chánh giá 
258 triệu đồng. Sửa chữa trang trí 
lại ngôi nhà tổng số tiền lên đến 
300 triệu đồng. Nghe đến điều 
này nhiều người sẽ giật mình nghĩ 
tôi “nổ” lấy đâu ra nhiều tiền để 
tậu nhà, đất trong 3 năm liên tiếp. 
Thật sự khi mua ngôi nhà chúng 
tôi chỉ gom được… 60 triệu đồng, 
trên 200 triệu còn lại nhờ chị vợ
                        (xem tiếp trang 18) 

Giải thưởng:
- Giải nhất doanh thu cao 
cấp công ty 2013.
+ Doanh thu: 3.684.231đ.
+ Tổng số ca: 173ca/
năm.
- Giải nhất bảo quản xe tốt 
cấp công ty 2013.
- Giải lái xe vượt khó 
2013.
- Giải ba doanh thu cao 
cấp công ty 2012.
- Giải nhất doanh thu cao 
cấp công ty 2011.
- Giải tư doanh thu cao 
cấp công ty 2010.
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