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Giấy phép xuất bản số: 208/QĐ-STTTT do 
Sở Thông Tin Truyền Thông Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 25/5/2010. 
Chế bản và in tại Nhà in Báo Khăn Quàng 
Đỏ. Nộp lưu chiểu tháng 09/2015.

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

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Lái xe Nguyễn Minh Tân
Có công bền chí có ngày khách đông

Bảo quản tốt trang thiết bị trên xe
là trách nhiệm của anh chị em lái xe

Khắc tinh của trộm cướp

Thi hành nghị định 86 của chính phủ 
và thông tư 63 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc gắn các thiết bị giám sát hành 
trình và chủ trương của HĐQT  về việc 
lắp đặt các thiết bị phục vụ việc triển khai 
Vinasun App, hiện nay trên mỗi xe taxi 
được gắn 5 trang thiết bị như sau:
      1.Đồng hồ tính tiền cước ( Taximetter ).
    2. Thiết bị giám sát hành trình (GPS) 
hay còn gọi là hộp đen.
     3. Thiết bị đăng nhập thẻ tài xế (RFID) 
và thẻ tài xế.
    4. Máy tính bảng và hệ thống dây kết 
nối (Hub).
     5. Máy tính tiền quẹt thẻ (POS). 
    Để bảo vệ, quản lý hiệu quả những 
trang thiết bị đã được gắn trên xe, Ban Tổng Giám đốc quy định: 
Nhân viên lái xe khi giao nhận ca phải bàn giao cụ thể, phải 
thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Công ty về việc 
sử dụng, bảo quản các thiết bị nói trên, nếu để xảy ra hư hỏng, 
mất mát phải bồi thường theo nội qui, qui chế của Công ty.
    Ban Giám đốc Chi nhánh, ban điều hành các đội xe và các 
phòng ban có liên quan cần tích cực, đôn đốc, kiểm tra nhắc nhở 
để anh chị em lái xe thực hiện tốt các nội dung trên.

Bàn giao đường Hàng Sao cho 
bệnh viện Nhi Đồng 2

Vinasun: Nơi dừng chân của 4 
anh em nhà họ Trần 
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Lái xe Lê Văn Hồng nhận giấy khen từ ông Tạ Long Hỷ - PTGĐ TT kiêm 
Giám Đốc Taxi

ông Huỳnh Văn Sĩ - PTGĐ TCHC trao giấy khen công ty cho lái xe 
Nguyễn Thanh Sang

Vạch mặt kẻ gian lấy lại Iphone trả 
khách

Đi tìm chủ nhân chiếc xách tay có 
1 cây vàng

    9 giờ sáng ngày 6/9/2015 bác tài Lê Văn Hồng, tài 
6658 thuộc đội 77, chi nhánh 4 chở 4 người khách 
nước ngoài đi từ khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 đường 
Đồng Khởi, Q.1 đến ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. 
Tiếp đó anh Hồng đón một khách nữ tại quán ăn Quê 
Nhà, địa chỉ số 1 Công Trường Quốc Tế, Q.3. Khi đón 
khách lên xe anh Hồng nghe tiếng một bảo vệ của 
quán la lớn “có cái điện thoại”, một bảo vệ khác đang 
mở cửa cho cô khách bỗng nhảy lên xe. Anh Hồng 
phàn nàn “Anh mở cửa thì đứng ở dưới được rồi, anh 
nhảy chồm lên xe tôi làm gì?”. Anh ta trả lời “Tôi đùa 
với anh một chút…”. Thế nhưng khi xe lăn bánh anh 
Hồng được cô khách mách “Tôi thấy bảo vệ quán lượm 
điện thoại trên xe của anh, không biết có phải điện 
thoại của anh không?”. Anh Hồng kiểm tra thì thấy 
chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, anh tỏ nghi ngờ 
một trong 4 người khách quên điện thoại. Khi quay xe 
về khách sạn Grand Sài Gòn xếp tài thì anh được điều 
hành và nhân viên khách sạn thông báo khách làm 
rơi Iphone 6. Lúc này anh chắc chắn bảo vệ quán ăn 
đã lên xe và lấy đi chiếc điện thoại. Anh Hồng cùng 
nhân viên khách sạn đã quay lại quán Quê Nhà năn 
nỉ anh bảo vệ trả lại điện thoại, thế nhưng anh này 
khăng khăng mình không có lấy. Bất đắt dĩ anh Hồng 
phải chạy đến công an P.6, Q.3 trình báo sự việc, bảo 
vệ quán được mời lên làm việc. Đến 20 giờ cùng ngày, 
anh được thông báo công an đã lấy lại chiếc điện thoại 
từ tay bảo vệ quán và gọi về trụ sở công an Q.3 làm 
việc. Mất hơn 5 tiếng đồng hồ “báo án”, tường trình 
cho công an phường, quận anh Hồng đã tìm lại chiếc 
điện thoại trả cho khách, chứng minh cho sự trong 
sạch của mình. Hành động kiên trì và trung thực của 
anh đã được lãnh đạo công ty ghi nhận tặng giấy khen 
và tiền thưởng 500.000đ.

    Lúc 9 giờ 14 phút ngày 16/9/2015, đang chạy xe 
bon bon trên đường Điện Biên Phủ, Q.3, đến góc 
đường Nguyễn Thiện Thuật, bác tài Nguyễn Thanh 
Sang, tài 8028 thuộc đội A2, chi nhánh 1 được anh 
bảo vệ khách sạn gọi vào chở hai vị khách đi đến 
sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi hai vị khách xuống 
xe, anh Sang cho xe quay ra bãi xếp tài trong sân 
bay. Lúc mở cửa xe anh tình cờ phát hiện chiếc túi 
xách rơi ở phía dưới ghế kế bên tài xế, anh Sang 
vội cho xe chạy lên tìm hai người khách để trả lại 
chiếc túi nhưng không thấy họ. Anh bắt máy thông 
báo tổng đài khách quên đồ và cho biết anh đang 
ở sân bay chờ khách nhận lại. Xong, anh cho xe 
quay lại điểm xếp tài chờ tổng đài kết nối, hi vọng 
là hai người khách sớm phát hiện và anh kịp trả lại 
tài sản trước khi họ bắt đầu chuyến bay. 5 phút sau 
anh nhận được phản hồi của tổng đài, khách đang 
chờ anh tại ga Quốc Tế, anh Sang nhanh chóng có 
mặt trả lại chiếc túi xách bên trong có 1 Iphone 5, 2 
dây chuyền vàng 24k trọng lượng 1 cây vàng, tổng 
tài sản ước tính 40 triệu đồng cho chị Nhung trước 
sự chứng kiến nhân viên điều hành điểm tiếp thị, sự 
việc đã được nhân viên này ghi nhận.  
    Tuyên dương hành động thật thà, không tham 
của rơi của anh Sang, sáng ngày 29/9/2015 lãnh 
đạo công ty đã tặng anh giấy khen và tiền thưởng 
500.000đ. Được biết, 8 năm lái xe Vinasun, anh 
Sang đã nhiều lần tự giác trả lại tài sản cho khách, 
trong đó có lần anh trả lại 350USD, 10 thẻ ngân 
hàng, bằng lái xe cho khách nước ngoài và cũng 
được công ty khen thưởng.
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ông Phạm Văn Sang - Giám Đốc Khối Pháp Chế trao giấy khen công 
ty cho lái xe Nguyễn Trọng Hòa

ông Huỳnh Văn Sĩ - PTGĐ TCHC trao giấy khen công ty cho lái xe 
Đào Văn Quí

Trả lại Vertu 400 triệu đồng Quá chén quên luôn tài sản trị giá 
trên 70 triệu đồng

    12 giờ 15 phút lái xe Nguyễn Trọng Hòa, tài 3875 
thuộc đội 89, chi nhánh 11 chở ba vị khách gồm 2 
nam 1 nữ đi từ khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi 
đến 161 Đồng Khởi, Q.1. Bỏ khách xuống xong anh 
Hòa quay về lại điểm tiếp thị Majestic, xuống xe anh 
phát hiện chiếc điện thoại Vertu khách bỏ quên ở ghế 
ngồi phía sau. Cùng lúc này, anh Hòa thấy một trong 
những vị khách mình vừa chở đi xe ôm đến vẻ mặt hớt 
hãi hỏi anh có phải là tài xế vừa chở 3 người? Anh Hòa 
xác nhận là mình, khách hàng hỏi ngay có thấy chiếc 
điện thoại? Anh Hòa mở cửa nhặt chiếc Vertu trả lại 
cho anh Thắng (khách hàng) trước sự chứng kiến của 
nhân viên điều hành điểm tiếp thị Vinasun. 
    Xét thấy tấm lòng ngay thẳng, thật thà của anh 
Hòa, lãnh đạo công ty đã tặng giấy khen và tiền 
thưởng 500.000đ cho anh. Nhận được giải thưởng anh 
Hòa nói “Anh Thắng khách hàng không nhớ mặt ai 
là người chở nhóm 3 người, anh ấy thấy tôi nên đến 
hỏi đại, không ngờ đúng là tôi. Thế là tôi trả lại ngay. 
Anh Thắng thành thật cho biết anh quay lại khách sạn 
để... cầu may, và thật bất ngờ đã tìm đúng người ngay 
câu hỏi đầu tiên. Anh Thắng nói đã cảm ơn tôi, cảm 
ơn Vinasun vì đã xây dựng một đội ngũ lái xe chuyên 
nghiệp, trung thực. Đây không phải là lần đầu tiên tôi 
trả lại tài sản cho khách nhưng đây đúng là lần đầu 
tiên tôi được công ty thưởng... lớn. ”.
    Được biết, anh Hòa ở tận Củ Chi, ngày lên ca anh 
phải thức dậy vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, có mặt tại đội 
lúc 4 giờ sáng nhận ca kinh doanh đến sáng hôm sau.

    21 giờ 10 phút ngày 3/9/2015, anh Đào Văn Quí, 
tài 7766, đội 57, chi nhánh 6 chở hai người khách 
một nam một nữ đi từ Nguyễn Đức Cảnh, Q.1. 
Chàng trai kêu anh Quí chạy về Phú Mỹ Hưng, Q.7 
để đưa cô gái về sau đó chở mình về địa chỉ 200 
Thành Thái, Q.10. Đến nơi vì chàng trai quá say 
nên ngủ vùi anh Quí phải thúc khách dậy để trả 
tiền xe cho mình. Sau đó anh tiếp tục phục vụ thêm 
vài cuốc khách. Khi đánh xe đi rửa chuẩn bị giao 
ca, anh Quí bỗng phát hiện phía sau ghế có một 
chiếc ba lô phía sau lưng tài xế đặt dưới sàn xe sát 
cánh cửa. Sáng hôm sau xuống ca anh Quí gọi ngay 
tổng đài báo sự việc, khoảng 5 phút sau nhân viên 
tổng đài gọi lại có khách hàng là anh Nguyên báo 
mất tài sản. 11 giờ 10 phút ngày 4/9/2015 anh Quí 
đã trả lại chiếc túi cho anh Nguyên bên trong gồm 
có chiếc Macbook Air trị giá 25 triệu đồng, đồng hồ 
đeo tay, 105USD, 57.500.000đ, giấy tờ tùy thân, 
tổng trị giá tài sản ước tính trên 70 triệu đồng.
    Ban tổng giám đốc đã quyết định tặng thưởng 
anh Quí 500.000đ cùng giấy khen. Được biết, anh 
Đào Văn Quí gắn bó với Vinasun được 11 năm, 
trong đó có 4 năm anh đạt doanh thu cao nhì đội. 
Nói về nguyên nhân nằm mãi ở vị trí nhì đội, anh 
Quí tiết lộ lý do là anh cùng tài với nguyên quán 
quân 5 năm liền doanh thu cao top 3 công ty anh 
Nguyễn Văn Tiếc - người từng được Chủ tịch HĐQT 
ông Đặng Phước Thành tặng chiếc SH. Vì vậy anh 
không thể vượt qua cây “đại thụ” năm xưa.  

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 25 43 G1 14 91 05 61 55 ĐN3
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD6

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT3

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 08/2015 CN doanh thu cao 08/2015
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 5
2 Chi nhánh 9
3 Chi nhánh 6
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Từ ngày bước chân vào Vinasun 
anh đã đạt được những giải 
thưởng nào?
    Tôi vào công ty từ tháng 
1/2010, lái taxi Vinasun được 5 
năm nhưng 3 năm gần đây tôi mới 
có cơ hội nhận được giải thưởng. 
Năm 2012 tôi được giải bảo quản 
xe tốt nhất đội, năm 2013 doanh 
thu đạt nhì chi nhánh, năm 2014 
đạt giải giao dịch máy POS nhiều 
nhất đội và giải doanh thu cao 
nhất chi nhánh với mức doanh thu 
3.099.000đ/ca. Để được thành 
tích trên tôi đã cố gắng nhiều, 
bởi vì mục đích của tôi cũng như 
nhiều anh em lái xe là kiếm thật 
nhiều tiền lo cho gia đình.

Người ta nói “đổi nghề đổi đời”, 
anh thấy thế nào?
    Đúng vậy, bởi lẽ công việc sau 
luôn tốt hơn công việc trước đó. 
Trước đây tôi làm quản lý cho một 
công ty nước ngoài sản xuất giày 
với mức lương gần 5 triệu đồng/
tháng, số tiền này khá cao ở giai 
đoạn năm 2004 - 2005. Sau này 
công ty chuyển nhà máy sang 
Campuchia đầu tư, thời gian đầu 
tôi qua đó hướng dẫn kỹ thuật cho 
công nhân và sau đó sẽ ở lại làm 
việc. Thế nhưng, do không hợp 
với khí hậu bên ấy tôi bệnh suốt 
đành xin về lại Việt Nam. Trong 
thời gian này tôi đi học bằng lái 
để dành khi công ty chính thức 

chuyển đi tôi sẽ đổi việc. May 
là tôi có anh bạn đang lái taxi 
Vinasun, anh ấy kêu tôi sang vì 
theo lời giới thiệu của anh là bên 
này có thu nhập tốt, tốt hơn đi làm 
trong công ty. 
    Với bản thân tôi thì bao năm ở 
nhà thuê, qua 6 năm lái taxi với 
mức thu nhập bình quân từ 10 - 
15 triệu đồng/tháng (tùy mùa cao 
hay thấp điểm), còn vợ làm khu 
công nghiệp lương mỗi tháng 
khoảng 5 triệu đồng, nhờ đó năm 
nay vợ chồng tôi vừa mua miếng 
đất có diện tích gần 75 mét vuông 
(4,5 x 16,5) ở phường Bình Nhâm, 
tỉnh Bình Dương với giá gần 400 
triệu đồng. Trong đó, hơn số tiền 

Có công bền chí
           có ngày khách đông

Lái xe
Trần Minh Tân

MINH ANH
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Trần Minh Tân, tài 4936 (tài cũ 4862) thuộc đội BD4, 
chi nhánh Bình Dương đã có thâm niên gắn bó hơn 
5 năm tại Vinasun. Từ một tài xế mới lấy bằng lái xin 
vào làm tài xế taxi, gặp vô vàn trở ngại, khó khăn 
nhưng anh Tân đã cố gắng vượt qua và kinh doanh 
tốt, trở thành một trong những bác tài có thu nhập 
cao nhất chi nhánh. Anh cũng là người nắm giữ 
nhiều giải thưởng ở nhiều hạng mục, kết quả này 
được đổi bằng những giọt mồ hôi anh đã đổ trong 
suốt thời gian dài phấn đấu.

là dành dụm từ công việc lái taxi, 
số còn lại chúng tôi mượn từ người 
thân trong gia đình. Tôi dự tính, 
cuối năm sau dành dụm chút đỉnh 
rồi cất gian bếp trước ở tạm, sau 
này có tiền sẽ hoàn thiện dần căn 
nhà. Nói chung, bây giờ con trai 
đã vào lớp 1, vợ sắp sinh thêm 
một bé nữa, chúng tôi rất cần một 
ngôi nhà cho bọn trẻ. May mắn là 
đến thời điểm này công việc lái xe 
thu nhập vẫn tốt nên tôi tin rằng 
mình sẽ thanh toán được nợ nần, 
ổn định nhà cửa.
Từ kinh nghiệm của bản thân, 
theo anh điều gì khiến nhiều tài 
xế mới vừa bước chân vào nghề 
lái taxi đã muốn… “bỏ của chạy 
lấy người”?
    Tôi còn nhớ khi mới đặt chân 
vào lái taxi, thời gian đầu tôi cũng 
đã trải qua nhiều vất vả vì tôi là 
người mới toanh, hoàn toàn chưa 
có kinh nghiệm chạy xe chứ đừng 
nói gì đến chuyện tìm được khách. 
Đợt vào Vinasun có tổng cộng 5 tài 
xế, nhưng sau vài tháng “rụng” hết 
chỉ còn 2 người, tôi và anh bạn đó 
đã lái cùng xe mấy năm. Gần đây 
anh ấy cũng ra đi nhảy sang ML 
mua xe thương quyền chạy riêng. 
Lúc đầu tôi mất 6 tháng để quen 
dần với phương thức kinh doanh, 
2 - 3 tháng đầu tôi chỉ kiếm được 
3 - 4 triệu đồng/tháng, từ từ quen 
dần thu nhập cũng tăng lên. Theo 
kinh nghiệm bản thân tôi nhận 
thấy, nguyên nhân nhiều lái xe trẻ 
không trụ được với nghề lái taxi là 
thiếu sự kiên nhẫn, giai đoạn đầu 

đầy gian truân khiến nhiều người 
nản lòng khi đối diện với áp lực 
như tài xế mới ôm vô lăng chạy 
chưa rành, chưa biết điểm, chạy 
không có doanh thu, gặp sự cố 
nghề nghiệp… Và thế là họ tính 
toán so sánh với những ngành 
nghề khác, rồi chán nản đạt đến 
cao trào khiến nhiều người bỏ 
cuộc chọn công việc khác. Bản 
thân tôi thì ngay từ đầu khi gặp 
những trở ngại trên cũng… nản, 
nhưng nghĩ đến anh Thuận (nay 
anh ấy đã lên làm đội phó,  người 
giới thiệu tôi vào Vinasun) tôi lại cố 
gắng, bởi nếu mình bỏ giữa chừng 
sẽ làm anh ấy mất uy tín. Đồng 
thời tôi cũng được anh Thuận tư 
vấn chỉ dẫn cho những địa điểm 
có khách, đội trưởng cũng nhiệt 
tình động viên “có công tu luyện, 
có ngày khách đông”. Nhờ vậy 
tôi cần mẫn vượt qua trở ngại và 
thích nghi nhanh hơn mọi người. 
Tôi cũng nhận ra rằng, lái taxi 
không phải cực nhọc như những 
công việc lao động chân tay khác 
nhưng điều quan trọng là phải biết 
chỗ chạy, thiết lập được mối quan 
hệ với hành khách và giữ được 
những mối này, công việc sẽ dễ 
dàng và đỡ vất vả hơn.
Nói vậy anh đã xây dựng được một 
lực lượng khách mối không nhỏ?
    Vâng, lâu năm trong nghề tôi 
đã xây dựng và giữ được nhiều 
khách mối, số lượng này chiếm 
từ 60 - 70% doanh thu trong ca 
kinh doanh, khách của tôi chủ yếu 
là khách công ty đi thẻ. Ngoài ra 

tôi cũng đón nguồn khách từ điểm 
đài. Ban ngày tôi chạy khu vực 
Bình Dương, chiều tối tôi có mối 
khách quen đi về Sài Gòn, thế là 
buổi tối tôi thường chạy ở Sài Gòn, 
đài nổ ở đâu chạy đến đó hoặc vào 
điểm tiếp thị xếp tài. Công ty đã 
xả tài nên cũng dễ dàng hơn cho 
những tài xế “lạc đàn” đón khách. 
Tuy nhiên cũng có lúc mình đua 
điểm đến trước, đồng nghiệp đua 
đến sau nhưng vẫn giành khách 
với mình, cố tình gây sự tôi nhã 
nhặn nói chuyện mà họ vẫn muốn 
giành giật, tôi cũng sẽ để họ đón 
vì không muốn tình huống không 
hay lọt vào mắt khách hàng, ảnh 
hưởng xấu đến hình ảnh công ty. 
Tôi tâm niệm một câu nhịn chín 
câu lành, mình buông cuốc này sẽ 
có cuốc khác. Trong nghề lái taxi 
tôi cũng gặp nhiều may mắn, được 
khách hàng tín nhiệm, nhờ vậy thu 
nhập mỗi năm cũng tăng lên, năm 
nay mỗi tháng tăng hơn năm cũ 
ngót nghét trên dưới 1 triệu đồng. 
Thu nhập năm nay của anh cao 
hơn năm 2014 có phải nhờ lượng 
khách tăng?
    Tôi chạy nhờ khách mối, lượng 
khách quen năm nay của riêng 
tôi không tăng mà có xu hướng bị 
chia sẻ do anh chạy chung với tôi 
mua xe ML chạy, anh ấy cố gắng 
hút khách về phía mình thông qua 
giá cả mềm hơn. Tuy nhiên, tôi lại 
được ghép tài mới với anh Đây, 
anh này chạy cũng ... ác chiến, 
doanh thu lẫy lừng, khách mối 
cũng khá nhiều. Vì vậy chúng tôi 
chia sẻ khách cho nhau nên doanh 
thu khởi sắc hơn. Ban chỉ huy đội 
thường đùa rằng hai chúng tôi là 
“hổ mà còn thêm cánh thì còn gì 
bằng…”. Nhìn chung, chúng tôi 
tìm được tiếng nói chung, nâng 
đỡ nhau nhờ vào chữ tín, phục vụ 
tốt, cư xử nhã nhặn, đúng giờ với 
khách hàng. Những vị khách quen 
hài lòng về hai chúng tôi. Hiện tại 
tôi xác định đây sẽ là nghề gắn bó 
với mình lâu dài, tôi tin rằng với 
khả năng của mình, tôi sẽ kiếm đủ 
tiền nuôi sống được gia đình 
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Còn sức tôi còn chạy taxi
NGỌC MINH

Ngô Văn Sơn, tài 4593, đội A10, 
chi nhánh 12 vào công ty từ tháng 
11/2011. Hai năm sau, anh xuất 
sắc đứng vị trí thứ 3 doanh thu 
cao nhất đội năm 2013. Năm sau 
đó (2014) với mức doanh thu đạt 
2.915.000đ/ca anh xuất sắc vươn 
lên vị trí doanh thu nhì chi nhánh 
12. Theo anh Sơn, thành quả không 
tự đến, anh đã phải cần mẫn, siêng 
năng làm việc suốt 3 năm qua. Với 
anh, phần thưởng vừa qua là một 
món quà quan trọng khích lệ anh 
miệt mài phấn đấu để đạt mục 
đích có doanh thu cao để nhận 
mức lương xứng đáng, chăm lo 
cho gia đình.

Từng có ý định “đào 
tẩu” khỏi Vinasun
    Tôi vẫn có nhiều kỷ niệm từ 
khi làm anh tài xế taxi, lúc đầu 
tôi học bằng lái để lái xe tải. Do 
cái thắng tay xe tải khá dài nên 
tôi luôn ghi nhớ, qua lái taxi thắng 
tay ngắn ngủn tôi quên bén kéo 
thắng tay cứ để thế mà chạy. Vài 
ca sau khi chở một chị khách hàng 
biết chạy xe, chị ấy hỏi tôi tại sao 
không kéo thắng tay chớ để thế 
chạy nặng máy, hao xăng. Nhờ 
chị ấy chỉ dẫn tôi được học bài 
học đầu tiên về cách vận hành xe 
sao cho nhẹ nhàng, trơn tru. Cạnh 
đó, trong ca đầu tiên tôi chạy âm 
gần 300.000đ, những ca tiếp tuy 
sự lỗ lã giảm dần nhưng xe bị va 
quẹt là điều không thể tránh khỏi 
với một anh lính mới toanh cầm 
lái như tôi. Do chưa biết đua điểm 
tôi cứ nhè điểm các điểm tiếp thị 

xông vào xếp tài, và kết quả là 4 
lần đụng tường, quẹt cổng rào, va 
chậu hoa ở nhà hàng Thủy Tạ Đầm 
Sen, Q.11. Xe bị móp méo, bung 
càn, rớt ốc, tôi nhặt nhạnh từng 
con mang xe về xưởng sửa chữa. 
Tiền không có, xuống ca luôn bị 
âm, xe lại hư hỏng nên công ty 
cho nợ, chạy có thu nhập sẽ trừ 
dần. Giai đoạn này tôi đâm chán, 
hoang mang muốn rút lui sang lái 
xe tải hoặc xe khách. Dường như 
ban chỉ huy đội nắm bắt được ý 
định muốn “đào tẩu” của lính mới 
nên mỗi khi xuống ca các anh 
luôn sát cánh động viên tôi cứ từ 
từ, cố gắng chạy “rồi mọi việc sẽ 
đâu vào đấy”. 
    Nhờ đó, tôi như được tiếp 
thêm năng lượng miệt mài “cày 
cuốc” ngược xuôi suốt ngày đêm, 
khi trích cuộc các anh thấy tôi 
chạy suốt đêm nên dù doanh thu 

có bèo bọt cũng được du di. Để 
học hỏi nhanh và nhớ tên đường, 
tôi đã mua một tấm bản đồ treo 
trong phòng khách, bất kỳ lúc nào 
rảnh sẽ học. Ngoài ra, khi phục 
vụ khách, không rành đường tôi 
nhờ khách chỉ đường, nếu khách 
không rành tôi gọi tổng đài hỗ trợ, 
trường hợp đường ngoằn ngoèo 
lắt léo tôi gọi nhờ bạn bè đồng 
nghiệp. Mất khoảng 4 tháng tôi 
quen đường, tai biết nghe điểm, 
bắt đầu me điểm. Thấy tôi siêng 
năng, doanh thu tăng dần ban chỉ 
huy đội tin tưởng đã cho tôi lên 
xe G. Để hỗ trợ cho việc phục vụ 
khách nước ngoài tôi cũng đã đi 
học Anh văn. Cơ duyên là trong 
một lần đón cô khách từ Pakson 
Hùng Vương, qua trò chuyện cô ấy 
đưa card giới thiệu mình là giáo 
viên dạy Anh văn ở Việt Mỹ, nếu 
ai cần đến nhà cô học tôi hãy giới 

Lái xe
Ngô Văn Sơn
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Trong giai đoạn này, tôi là người 
trụ cột kinh tế trong gia đình, vợ 
tôi trước đây làm việc ở công ty 
bút bi trong khu công nghiệp Q. 
Bình Tân nhưng từ khi sinh con 
vợ nghỉ việc ở nhà chăm con nhỏ, 
con tôi nay mới 17 tháng tuổi, cần 
thêm thời gian chờ cháu lớn gửi 
nhà trẻ vợ sẽ đi làm lại. Tôi cảm 
thấy thật may mắn là cái nghề 
taxi siêng năng chạy sẽ có được 
doanh thu cao, thu nhập tốt. Nếu 
thời gian mới lái tôi chỉ kiếm được 
7 - 9 triệu đồng/tháng thì nay đạt 
được mức trung bình 11 - 13 triệu 
đồng/tháng, tháng đắt có thể lên 
14 - 15 triệu đồng. Thấy thu nhập 
khá tôi đã giới thiệu cậu bạn cùng 
làng vào làm, cậu ấy trước đây đã 
lái xe chở hàng, biết đường nên 
không gặp lắm trắc trở như tôi 
trước kia, mới ngày đầu lên ca cậu 
ấy đã kiếm được 500.000đ. Hiện 
nay, làng tôi cũng có khoảng 6 - 7 
người lái xe ở Vinasun rải rác ở các 
đội xe. 
    Khác với nhiều bạn bè, tôi ít 
có khách quen, 
chủ yếu là tôi me 
điểm, canh giờ ở 
những tòa nhà cao 
ốc, quá bar, vũ 
trường… Khu vực 
tôi thường chạy 
là các quận trung 
tâm thành phố, 
buổi tối canh giờ 
khi “đứng hình” 
tôi chợp mắt 1 - 2 
tiếng phía trước 
quán vũ trường 
rồi thức dậy chạy 
tiếp khi khách ra 
về. Nói chung là 
ngày lên ca còn 
khách là tôi còn chạy đến 4 - 5 giờ 
sáng. Nếu xét kỹ, tôi không giỏi 
nhớ điểm như một số bạn bè (bạn 
tôi giỏi đến mức nhớ rõ giờ đó, ở 
đoạn đường đó, đài sẽ nổ điểm và 
cô khách đó sẽ đi tỉnh. Vì vậy nó 
me mười lần trúng phốc cả chục), 
nhưng tôi được cái cần cù, chịu 
khó kinh doanh nhiều giờ hơn 

người ta. Tôi thường kinh doanh 
hiệu quả vào lúc chiều. Sáng tôi 
me điểm, chiều đón khách vãng 
lai, văn phòng - tòa nhà cao ốc, 
ban tối trực chỉ nhà hàng, khách 
sạn, bar - vũ trường, rạng sáng tiếp 
khách đi nhà ga, sân bay. 
    Chạy xe cực khổ tôi không 
ngại nhưng tôi lo lắng nhất là gặp 
những khách hàng khó tính. Cái 
kiểu làm dâu khắp thiên hạ như 
nghề lái taxi này không sợ tẻ nhạt, 
bị khách nặng nhẹ là trường hợp 
không thể tránh khỏi. Có nhiều 
người vừa lên xe đã “hoành tráng” 
đúng chất… đại gia có tiền, họ hất 
hàm hỏi “Ê, máy lạnh sao không 
lạnh? Tôi trả tiền kia mà…”, tôi 
phải giải thích máy mới mở từ từ sẽ 
lạnh. Và hàng loạt câu hạch sách 
cao giọng như “Có tiền, tui quyền. 
Tiền tui không thiếu, phải chạy ra 
ngô ra khoai….”. Tất cả mình phải 
nín nhịn, bực quá không thể trưng 
ra được “nụ cười công nghiệp” thì 
chí ít cũng phải im lặng. Sự im 
lặng cho trong ấm ngoài êm, cho 

một ngày kinh doanh thuận lợi. 
Từ ngày đi lái taxi tôi chưa một 
lần về quê ăn Tết, tôi luôn chọn 
dịp hè đưa cả nhà về Thanh Hóa 
thăm nội ngoại hai bên của cháu. 
Tôi dành ngày Lễ, Tết ưu tiên ở 
lại kinh doanh vì những ngày này 
khách đông, thu nhập tốt. Còn sức 
tôi sẽ còn chạy taxi 

thiệu. Vài tháng sau tôi gọi điện 
thoại “tiến cử” mình, học được 
4 tháng cô bắt “viết” nhiều hơn 
“nói”, tôi chán nghỉ luôn. Tôi tự 
học lóm, mày mò nghe hiểu từng 
chút một. Bây giờ phục vụ người 
nước ngoài tôi cũng giao tiếp được 
như hỏi nơi đến, đường đi, thông 
báo số tiền… 

Thu nhập khá rủ bạn về 
chung… mái nhà  
    Nếu nói về giải thưởng đã đạt 
được, tôi nghĩ rằng mình có chút 
may mắn. Ở đội của tôi, đồng 
nghiệp đa phần là dân thành phố, 
cuộc sống ít bị áp lực về tiền bạc 
như dân tỉnh vào lập nghiệp như 
tôi. Người ta chạy xe để kiếm tiền 
sống thoải mái hơn còn tôi chạy 
ngoài để kiếm tiền lo cho cuộc 
sống, trả tiền thuê nhà, nuôi vợ 
con còn chắc chiu để dành tiền 
lo cho con ăn học, xây dựng một 
ngôi nhà yên ấm. Tôi biết rõ muốn 
có được ngôi nhà dù là mua ở quê 
tôi cũng phải cố gắng phấn đấu, 
làm việc hết sức mình, tận dụng 
hết thời gian để kiếm tiền. Hai 
năm trước tôi cũng đã  mua được 
miếng đất ở quê trị giá 110 triệu 
đồng để dành đó. 
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Vinasun: Nơi dừng chân
     của 4 anh em nhà họ Trần

NGỌC MINH

Tháng 11/2009, anh Trần Ngọc Tiến vào 
Vinasun lái xe, nhận thấy công việc này 
mang lại thu nhập ổn định, tháng 4/2012 
anh Tiến đưa em trai Trần Ngọc Thanh 
vào cùng. Tháng 11/2012, thấy hai em 
“ăn nên làm ra”, anh hai là Trần Ngọc 
Thi cũng tiếp bước hai em vào Vinasun. 
Năm 2015, tìm mãi không chọn được 
môi trường làm việc phù hợp, em trai út 
Trần Ngọc Khoa cũng quyết định bỏ qua 
những yếu tố không ưa thích của nghề 
lái taxi và chính thức vào Vinasun. Như 
vậy, gia đình anh Thi có tất cả 4 anh em 
và cả 4 người đều chọn Vinasun là ngôi 
nhà chung để làm việc.

Anh hai Trần Ngọc Thi: 
Lái hơn 2 năm đủ tiền 
sửa nhà 
    Anh hai Trần Ngọc Thi, tài 
5384 kể rằng gia đình anh có 4 
anh em trai, hiện anh là con trai 
còn độc thân duy nhất trong nhà. 
Gia đình không thuộc diện khấm 
khá, bản thân anh là con trưởng 
phải phụ cha mẹ trong nhiều việc, 
anh từng trải qua nhiều nghề từ hớt 
tóc, sửa xe honda kiêm chạy xem 
ôm, buôn bán xe cũ,v.v… Nhờ làm 
tại nhà anh không phải tốn tiền 
mặt bằng nên số tiền kiếm được 
cũng đủ trang trải cuộc sống. Thế 
nhưng, thu nhập không ổn định chỉ 
đủ chi tiêu trong gia đình. Thông 
qua chương trình hỗ trợ dạy nghề 
giảm học phí do nhà nước hỗ trợ, 
anh Thi đã đi học bằng lái xe… để 

dành. Công việc mãi kéo dài cho 
đến tháng 11/2012 anh Thi thấy 2 
em trai của mình lái taxi Vinasun 
có thu nhập cao nên anh quyết 
định xin vào làm chung, được sắp 
về đội 49 cùng hai em. Anh Thi 
cho biết, được sự “hậu thuẫn” của 
em trai anh nhanh chóng thích 
nghi và từ từ thiết lập được một 
lượng khách mối đông đảo, điều 
thuận tiện là khi có khách quen 
gọi em trai sẽ nhờ anh hỗ trợ hoặc 
ngược lại, hiện anh Thi có trên 
chục khách mối. 
    Hơn 2 năm lái xe, anh Thi rút 
ra kinh nghiệm lái taxi cũng như 
những nghề khác, khá vất vả, nhất 
là áp lực về doanh thu. Để không 
“bơi” đuối sức, anh Thi luôn lên ca 
sớm, khoảng 4 giờ sáng anh nhận 
xe, đến 8 - 9 giờ sáng anh đã “lượm” 
được vài trăm nghìn đồng. Ngoài 

ra, anh cũng là tay rất siêng năng 
chuyên “cảo” khắp các địa bàn 
tìm khách. Anh Thi khẳng định 
“Tôi chạy rất hao km, người ta đạt 
doanh thu 2,1 triệu đồng/ca, mức 
km chỉ khoảng 180 - 190km còn 
tôi phải chạy đến 230 - 250km”. 
Theo anh Thi, mặc dù lái taxi phải 
thức khuya dậy sớm, phải chạy có 
doanh thu đạt con số công ty đưa 
ra nhưng ai không ngại, điều anh 
ngại nhất vẫn là mỗi ngày luôn đối 
diện với những khách hàng khó 
tính, những đòi hỏi phi lý nhưng 
anh vẫn phải xuống nước năn nỉ 
vì sợ bị complain, công ty phạt. Và 
nhiều nhất là những yêu cầu quẹo 
vào đường cấm xe hơi, anh phải 
tốn công sức để giải thích nhưng 
vẫn bị ăn chửi vì cái tội… dám cãi 
lời. Những lần như thế anh tự an 
ủi không được nóng tính, mình chỉ 

Anh hai Trần Ngọc Thi
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ngỡ ở mãi đến hôm nay, anh người 
có thâm niên lâu nhất tại Vinasun 
trong số 4 anh em. 
    Là người tiên phong đặt chân vào 
Vinasun, cũng như bao lái xe mới, 
thời gian đầu anh cũng gặp vô vàn 
khó khăn về đường sá không rành, 
tai nạn, bị công an vịn… Nhờ sự 
trợ giúp của anh em đồng nghiệp, 
sự động viên của ban chỉ huy đội 
và quan trọng hơn cả là tuy công 
việc ban đầu gặp nhiều khó khăn 
nhưng mức thu nhập sống được 
nên anh Tiến không nản lòng sớm 
rời đi như nhiều người mà tiếp tục 
bám trụ. Theo anh Tiến, nghề nào 
cũng có cái khó của nó nhưng nếu 
có thu nhập tốt, lo được cho vợ 
con anh không ngại. Thành quả 

là mỗi tháng thu nhập của anh 
khoảng 11 triệu đồng/tháng, cộng 
với tiền lương của vợ dao động từ 6 
- 7 triệu đồng gia đình anh có mức 
sống tương đối thoải mái, không 
thiếu thốn vất vả lo cho hai con 
học hành.
    Nói về các anh em của mình, 
anh Tiến cho biết, trước khi mọi 
người vào Vinasun anh đều tư 
vấn rõ những khó khăn, vất vả 
của nghề và những trắc trở sẽ gặp 
phải để ba anh em của anh suy 
nghĩ xem có khả năng vượt qua 

được không, nếu được hãy bước 
chân vào. Vì được thông báo nên 
cả ba người không bị “sốc” khi 
chuyển qua nghề mới, nhưng điều 
mọi người ngán ngại nhất vẫn là 
thức đêm, có người phải mất 4 - 
5 tháng mới thích nghi được. Thế 
nhưng, anh Tiến phải công nhận 
các anh em của mình lái giỏi hơn, 
thức đêm “xiềng” hơn anh. Thời 
mới vào nghề hơn 10 giờ đêm 
mắt anh đã díp lại, không tài nào 
chạy nổi nhưng cả ba người anh 
em của anh đã có thể thức sáng 
đêm. Đặc biệt là cậu em trai út, 
mới vào Vinasun đã đạt doanh thu 
trên 2 triệu đồng/ca với xe 4 chỗ. 
Điều làm anh Tiến vui nhất là đến 
nay cả 4 anh em đều làm việc tại 

Vinasun có thu nhập ổn định. 
    Sau 6 năm gắn bó với Vinasun 
anh nhận thấy những bác tài 
mới tự xin vào Vinasun không có 
người quen hay thân nhân chỉ 
dẫn thường dễ dàng chán nản 
bỏ cuộc, vì vậy tài xế ra vô như 
cơm bữa, đây cũng là đặc thù của 
nghề này. Thế nhưng, những lái 
xe được sự dìu dắt của người nhà, 
bạn bè quen chỉ đường dẫn lối hầu 
hết đều trụ lại công ty, gắn bó với 
Vinasun thời gian khá dài, và anh 
là một trong số đó. (còn tiếp)

gặp họ một lần rồi thôi, coi như 
họ chửi… đổng, mình cứ bỏ qua 
không để bụng làm gì. 
    Kết quả hơn 2 năm lái xe miệt 
mài, mỗi tháng có 15 ngày thức 
dậy từ 2 giờ sáng, chuẩn bị chạy 
xe honda từ nhà lên đội mất 10 
km nhận xe vào lúc 4 giờ sáng, 
anh Thi đã tích lũy được gần 100 
triệu đồng và dự tính sẽ dùng vào 
việc sửa chữa nâng nền, nâng mái 
lại căn nhà anh đang ở cùng cha 
mẹ. Hiện nay, với mức thu nhập 
trên 10 triệu đồng/tháng, anh Thi 
khá yên tâm để mơ về ngôi nhà 
và những đứa trẻ, anh dự tính sửa 
chữa nhà cửa khang trang xong 
anh sẽ đi tìm một nửa của đời 
mình.      

Anh ba Trần Ngọc Tiến: 
Thu nhập ở Vinasun 
sống được 
    Cũng như anh Thi, anh Tiến (tài 
7981) học bằng lái và không hề 
nghĩ rằng sẽ hành nghề taxi. Tình 
cờ ông chú hàng xóm có chàng con 
rể đi lái taxi Vinasun, ông nói với 
anh thấy con rể mình chạy có ăn, 
thu nhập ổn định và khuyên anh 
nên vào Vinasun làm thử. Theo 
lời chú, anh Tiến bỏ nghề sửa xe 
honda xin vào lái taxi Vinasun từ 
tháng 11/2009 để lái thử và không 

Anh ba Trần Ngọc Tiến
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Anh tư Trần Ngọc Thanh: 
Thích lái taxi vì thời gian 
thoải mái
    Không bôn ba như hai anh của 
mình, anh Thanh đi làm ở khu chế 
xuất, thấy anh Tiến chạy xe có thu 
nhập, thời gian lại thoải mái nên 
anh nhờ anh trai lấy hồ sơ xin vào 
Vinasun vào tháng 4/2012. Dưới 
sự hướng dẫn và dìu dắt của anh 
trai, 4 tháng sau anh Thanh quen 
thức khuya dậy sớm, nhớ nhiều 
con đường, biết vô số điểm đón 

khách đồng thời thiết lập mối quan 
hệ thân thiết với khách hàng, hiện 
khách mối chiếm từ 30 - 40% tổng 
doanh thu trong ca kinh doanh. 
Đối với anh Thanh, điều anh thích 
nhất ở công việc lái taxi đó là thời 
gian thoải mái, tự chủ động được 
thời gian và cách tìm kiếm khách 
hàng, lúc khỏe anh chạy điểm, 
mệt thì xếp tài. Đặc biệt là anh 
vừa cưới vợ được hơn 1 tháng và 
tiền làm đám cưới do anh tự dành 
dụm từ việc lái xe, không phiền 

cha mẹ già phải lo lắng cho mình. 
Thu nhập của cả hai vợ chồng anh 
hiện khoảng 16 - 18 triệu đồng/
tháng (trong đó của anh Thanh 
trên 10 triệu đồng) nên anh dự 
tính sắp tới sẽ xây nhà trên nền 
đất cha mẹ cho, ngôi nhà sẽ được 
xây kế bên nhà cha mẹ, thuận tiện 
trong việc qua lại chăm sóc. 

Em út Trần Ngọc Khoa: 
    Tuy mới vào Vinasun từ năm 
2015, nhưng anh Trần Ngọc Khoa, 
tài 2959 lại là người có thâm niên 

Vinasun: Nơi dừng chân
     của 4 anh em nhà họ TrầnTi

ếp
 th

eo

Hai em Thanh – Khoa:
Thích Vinasun vì thời gian chủ động 

NGỌC MINH

Tương tự như hai anh của mình, Trần Ngọc Thanh 
và Trần Ngọc Khoa cũng lần lượt vào Vinasun. Nhờ 
vào sự siêng năng, làm việc cần mẫn, cả hai đã 
nhanh chóng thích nghi, mỗi ca kinh doanh đều 
trên 2 triệu đồng. Thu nhập của hai anh em cũng 
dần cải thiện, trung bình từ 9 - 11 triệu đồng/tháng, 
áp lực kinh tế gia đình được giải quyết.

Anh tư Trần Ngọc Thanh
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ôm vô lăng lâu nhất nhà. Nói về 
lý do là người muộn nhất đặt chân 
vào công ty, anh Khoa cho biết điều 
anh không thích ở nghề lái taxi là 
không quen thức khuya, phải ngồi 
chờ đợi khách hàng nên trước đây 
anh đi lái xe chở hàng cho công ty, 
làm việc theo giờ hành chính. Sau 
đó anh đổi bằng D dự định lái xe 
du lịch nhưng rồi không tìm được 
môi trường làm việc phù hợp. Áp 
lực kinh tế gia đình với 2 con nhỏ, 
vợ là thợ may tại nhà chỉ kiếm 
được 5 - 6 triệu anh đành phải vào 
Vinasun sau khi đã được các anh 
trai “chiêu mộ” và chuẩn bị sẵn 
tâm lý ứng phó trước những khó 
khăn của nghề. 
    Làm việc ở Vinasun đã được 
vài tháng nhưng đến nay anh vẫn 
chưa quen thức suốt đêm để chạy,  
anh hi vọng vài tháng tới sẽ quen 
dần với giờ giấc. Điều thuận lợi 
của anh Khoa là được các anh trai 
luôn sát cánh hỗ trợ về đường sá, 
thông báo điểm nào hay có khách 
và san sẻ khách mối cho chạy. 
Ngoài ra, anh còn sáng tạo tự 
tìm điểm nằm me khách ở những 
quán bar, vũ trường. Sự siêng năng 
đã giúp anh luôn đạt mức doanh 
thu trên 2 triệu đồng/ca, đây là 
mức khá cao đối với một lính mới 
chạy xe 4 chỗ. Anh nói: “Tôi dần 
dần thích ứng với việc phải kiên 
nhẫn ngồi đợi đón khách nhưng 
thức suốt đêm thì chưa. Tôi mới 
vào nghề này chưa thể giỏi bằng 
các anh, ban ngày kinh doanh 
không đạt mức doanh thu cao tôi 
phải cày bù vào buổi chiều, tối 
và khuya. Ba anh trai của tôi biết 
cách chạy nên buổi tối các anh ấy 
cũng có thời gian ngủ vài tiếng. Có 
lẽ khi có kinh nghiệm tôi sẽ đỡ vất 
vả hơn”.
    Anh Khoa cũng chia sẻ, tuy mới 
làm thời gian ngắn nhưng công 
việc này đã cho anh những trải 
nghiệm khó quên. Nguyên nhân là 
mới lái vài tháng nhưng anh đã… 
3 lần mất tiền vì cái tội bất đồng 
ngôn ngữ, hổng hiểu nhau. Một lần 
đón anh khách nước ngoài từ Sky 

Garden đi ra Q.1, anh đi hướng 
cầu Tân Thuận, qua cầu khách kêu 
ngừng xe và chửi ỏm tỏi bằng tiếng 
Anh, anh Khoa đang ngơ ngác thì 
ông ta đã đón một chiếc xe ôm 
50.000đ đi tiếp, anh xòe tay đòi 
tiền cước bị ông khách trừng mắt 
chửi tiếp. Chẳng biết nguyên nhân 
mình sai chỗ nào, anh Khoa gọi 
hỏi các anh trai thì được biết đã đi 
sai đường, ông khách kia muốn đi 
cầu Kênh Tẻ, anh đành ngậm ngùi 
đánh xe về. Hai lần khác cũng vì 
cái tội hổng biết khách nói gì anh 
đã bị khách trừ thẳng số tiền đi lố 
do đi không đúng con đường ngày 

thường họ thường đi. Tuy vậy, anh 
vẫn thấy mình may vì không bị 
khách complain lên công ty, tình 
ngay lý gian anh khó tránh khỏi 
bị phạt. Anh Khoa cho biết, mình 
còn cần thời gian để hòa nhập với 
công việc, hiểu ý khách hàng và 
học đường, đó cũng là cách để 
doanh thu ngày một cải thiện. Vẫn 
còn một chặng đường dài trước 
mặt nhưng nhìn thấy 3 anh trai, 
2 cậu họ và vài anh em hàng xóm 
hài lòng với công việc, anh Khoa 
cũng tin tưởng rằng mình sẽ gắn 
bó lâu dài với Vinasun, không cần 
“tơ tưởng” đến việc lái xe du lịch 
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Nguyễn Văn Ba - Đội trưởng đội 49:

         Khi tôi nhận chức đội trưởng, anh Tiến đã ở trong đội, sau này anh 
Thanh, anh Thi và anh Khoa cũng lần lượt gia nhập đội. Trong đội 49 gia 
đình anh Thi có đông anh em nhất là 4 người. Cả 4 anh em anh Thi đều là 
những tài xế có đạo đức tốt, thực hiện tốt nội quy công ty. Bốn người đều 
rất siêng năng, cần mẫn, doanh thu bình quân 2,1 triệu đồng/ca. Anh Khoa 
tuy vào công ty 2 tháng chạy xe 4 chỗ nhưng doanh thu đã cán mức trên 
2 triệu đồng/ca, tôi nhìn nhận anh ấy giỏi, chịu khó cày, thức sáng đêm để 
kiếm khách. Anh em anh Thi cũng là những người lên ca nhận xe kinh doanh 
sớm, cả 4 người đều giỏi giang.

“

Từ trái sang, anh hai Trần Ngọc Thi, anh ba Trần Ngọc Tiến, em út Trần Ngọc Khoa  

Em út
Trần Ngọc Khoa
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BÀN GIAO CON ĐƯỜNG HÀNG SAO CHO BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

    Sáng ngày 25/9/2015, tại bệnh viện 
Nhi Đồng 2 (địa chỉ 14 Lý Tự Trọng, 
Q.1, TP.HCM), Công ty Cổ phần Ánh 
Dương Việt Nam (Vinasun Corp) đã 
làm lễ khánh thành và bàn giao con 
đường Hàng Sao cho bệnh viện Nhi 
Đồng 2 với sự tham dự của TS. BS Hà 
Mạnh Tuấn - Giám đốc bệnh viện Nhi 
Đồng 2, ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng 
Giám đốc Thường trực kiêm Giám 
đốc taxi Vinasun cùng toàn thể bác 
sỹ, cán bộ - nhân viên bệnh viện. 
    Đây là con đường nội bộ được xây 
dựng trong khuôn viên bệnh viện có 
tổng diện tích 1.420 m2 , Vinasun đã 
tài trợ 390,5 triệu đồng sửa chữa, trải 
nhựa cho con đường vốn đã xuống 
cấp từ lâu. Tính đến thời điểm này 
Vinasun đã tài trợ xây dựng sửa chữa, 
trải nhựa cho ba con đường nội bộ 
tại bệnh viện Nhi Đồng 2 nhằm đem 
đến những con đường sạch đẹp, tạo 
nên không gian thoải mái, di chuyển 
dễ dàng cho đội ngũ y bác sỹ - cán 
bộ nhân viên cùng bệnh nhân bệnh 
viện.
    Nhân dịp này, Vinasun cũng trao 
tặng 100 phần quà gồm sữa, bánh, 
lồng đèn… cho 100 bệnh nhi có hoàn 
cảnh khó khăn. Qua đó giúp cho các 
em có được một mùa trung thu trọn 
vẹn và hạnh phúc. 
    Trong những năm qua, bên cạnh 
đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, 
Vinasun luôn là doanh nghiệp có 
trách nhiệm đối với cộng đồng thông 
qua những chương trình đồng hành 
cùng các bệnh viện, tổ chức từ thiện 
thực hiện tài trợ xây đường, xây nhà 
tình thương, hỗ trợ ca mổ cho bệnh 
nhân nghèo, trao quà cho người 
nghèo… Đó chính là tầm nhìn dài 
hạn và mục tiêu phát triển bền vững 
của Vinasun.
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LỚP HỌC SỬ DỤNG VINASUN APP 2015

   Thực hiện chủ trương của HĐQT, Ban TGĐ về việc phát triển hệ 
thống quản lý, định vị, đặt taxi thông qua hệ thống phần mềm 
(Vinasun app.), vừa qua, công ty đã tổ chức tập huấn kiến thức 
sử dụng và quản lý Vinasun app. trên thiết bị máy tính bảng cho 
cán bộ nhân viên khối điều hành taxi và toàn thể anh chị em lái xe.
    Chương trình được tổ chức từ ngày 11/9 đến 26/9 cho 12 chi 
nhánh tại TPHCM và các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa 
Vũng Tàu.
    Học viên được cấp tài liệu Cẩm nang hướng dẫn sử dụng, được 
giảng viên hướng dẫn cụ thể và được trực tiếp thao tác thực hành 
trên thiết bị tại lớp. Đa số học viên đều nắm được yêu cầu quản lý, 
sử dụng bảo quản thành thạo , dễ dàng và nhanh chóng.
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Báo công an tóm băng 
cướp taxi
    Trước đây anh Dũng có trên 
10 năm làm công an xã, sau này 
gia đình anh chuyển lên thành 
phố sinh sống, anh xin vào hãng 
Vinasun lái taxi. Những năm làm 
công an, anh có dịp đối mặt với 
những tên tội phạm, cướp giật, 
biết được cách thức chúng thực 
hiện những vụ cướp, giết người. 
Vì vậy, khi bước chân vào lái taxi 
anh Dũng tự tin mình có đủ kinh 
nghiệm và bản lĩnh phát hiện, 
ứng phó những tên cướp đường. 
Bước chân vào lái taxi chở khách 
đi khuya, vài lần anh Dũng đã dự 
đoán, “bắt mạch” đúng những tên 
cướp giao công an xử lý trước khi 
chúng hành động. Ấn tượng nhất 
là lần nọ hơn 24 giờ có 3 thanh 
niên bắt xe đi từ đường Điện Biên 
Phủ (gần ngã tư CMT8 - Điện 
Biên Phủ) đi về Q.9. Thời điểm 
ấy đường đi đến Q.9 rất vắng, về 
khuya không có người qua lại. Anh 
Dũng thăm dò từ lúc 3 tên lên xe:
    - Mấy ông đi tới đâu để tui biết 
chọn đường gần nhất.
    - Anh chạy đi lát tui chỉ - Một 
tên trong bọn trả lời.
    - Tui ở Gò Lu nè, mấy ông ở đâu 
- Anh Dũng thăm dò. 
    - Đi đường Nguyễn Duy Trinh, 
có một công trình lớn đang thi 
công, tụi tui làm trong đó.
    Nghĩ ngay đến con đường tối 
tăm anh Dũng thấy khả nghi nên 
tìm cách kiểm tra chúng. Chạy 
đến gần cầu Điện Biên Phủ, anh 
Dũng thấy công an và dân phòng 
đang tuần tra trên đường, anh tấp 
xe vào, bọn chúng phản ứng gay 
gắt:
    - Anh làm gì vậy. 
    Nhận thấy thái độ nôn nóng 
của cả bọn anh Dũng chắc mẩm 
chúng định “xơi tái” mình, anh 
bình tĩnh từ tốn giải thích:
    - Tui hỏi đường Nguyễn Duy 
Trinh chạy thế nào chứ tui đâu 
biết đường, tui từ Cà Mau mới lên 
chưa biết đường, sợ nói ra mấy 
ông không đi xe tui.

    - Anh gạt bọn tui - Bọn chúng 
tức giận.
    - Gạt hay không tui chở đến 
nơi đàng hoàng, mấy ông trả tiền 
nghiêm chỉnh là được rồi, nếu  
không đến nơi không cần trả tiền. 
Anh bước xuống nói với công an: 
Anh ơi, anh kiểm tra giúp tôi 3 
người khách trên xe, họ kêu tôi 
chở về Q.9 tôi thấy có vấn đề…
    Công an kêu 3 người bước xuống 
xe, lần lượt kiểm tra phát hiện có 
dao thái lan trên người chúng, 
công an hỏi:

    - Khuya thế này tụi bây đi đâu 
mà gọi taxi, trên người còn có dao, 
có ý đồ gì?
    - Dạ, hồi nãy tụi em ăn cóc ổi ở 
quán nhậu rồi lấy…
    - Tụi bây lấy dao làm gì, trả tiền 
taxi cho người ta, về đồn.
    Sau đó cả 3 tên được công an 
mang về phường điều tra, anh 
Dũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ 
cảnh giác và có kinh nghiệm trong 
nghề anh đã thoát khỏi dự mưu 
cướp taxi của bọn chúng.

Phòng chống vây bắt tội phạm là tránh nhiệm của 
công an, thế nhưng lực lượng quần chúng nhân dân 
góp phần rất lớn trong việc phát hiện, hỗ trợ truy bắt 
tội phạm giao công an xử lý, trong đó đặc biệt là 
cánh tài xế xe ôm, taxi. Do tính chất nghề nghiệp, 
các bác tài xế taxi vừa là đối tượng “đi săn” của 
bọn cướp, nhưng nhiều người trong trong giới lái 
taxi lại là khắc tinh của những tên cướp đường. 
Bằng chứng là trong những năm qua, tài xế Vinasun 
luôn đóng góp tích cực trong việc giữ gìn trật tự an 
ninh xã hội thông qua hàng loạt vụ hỗ trợ công an 
bắt cướp. Sự cảnh giác của các lái xe đã giúp các 
anh thoát hiểm, sớm tống bọn cướp vào tù.

NGỌC DUYÊN

Khắc tinh của trộm cướp
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Bắt nữ quỷ dùng “mỹ 
nhân kế”
    Tương tự như anh Dũng, anh 
Quang có vài năm tham gia thanh 
niên xung phong và dân phòng 
địa phương. Kinh nghiệm từ việc 
hằng đêm đi tuần tra quanh khu 
vực phường phát hiện những kẻ 
trộm, cướp nên anh dễ nhìn ra 
những tên có ý đồ xấu. 
    Đời đưa đẩy anh đi lái taxi kiếm 
tiền nuôi gia đình, anh nhớ mãi 
lần nọ gần 1 giờ sáng có một cô 
gái khoảng 20 tuổi khá dễ thương 
cầm chiếc ví cầm tay xinh xắn kêu 
anh chở từ Q.11 đến khu vực Cầu 
Xáng - Hóc Môn, nơi cô ta muốn 
đến phải chạy qua khu vắng vẻ, 
toàn cây tràm. Anh Quang biết 
đây là nơi báo chí thường xuyên 
đăng tải nhiều vụ cướp giật xảy ra, 
trong lúc ngồi trong xe anh Quang 
tán gẫu thăm dò ý tứ, dù cô gái 
xinh đẹp tỏ ra ngây thơ vô hại 
nhưng anh vẫn thấy có dấu hiệu 
khả nghi tại sao người đẹp muốn 
đến khu vực vắng hoe? Khi đi 
ngang qua thị trấn Hóc Môn thấy 
công an đi tuần anh Quang bẻ lái 

chạy theo, cô gái hỏi ngay:
    - Anh đi đâu vậy?
    - Anh thèm thuốc quá, không 
chịu nổi em ơi, kiếm chỗ mua 
thuốc hút điếu thuốc rồi đi tiếp 
nhé. 
    Đến chợ Hóc Môn, công an 
ngừng lại, anh Quang xuống xe tới 
nói nhỏ với mấy anh: 
    - Anh coi kiểm tra dùm tôi con 
nhỏ trên xe, nó kêu tôi chở lên Cầu 
Xáng, chạy ngang qua vùng tràm 
vắng vẻ, tôi nghi ngờ nó là cướp, 
có đồng bọn phục sẵn.
    - Tướng ông to cao vậy chả lẽ 
hỗng “quýnh” không lại con nhỏ? 
- Anh công an đùa.
    - Không phải, tôi nghi nó có 
đồng bọn gài bẫy sẵn “xơi” tôi.
Anh công an gọi cô gái xuống xe 
ngoắc lại: 
    - Trả tiền taxi cho người ta.
    - Ảnh chưa chở em tới nơi mà - 
Cô gái trả lời.
    - Ảnh đau bụng rồi, không chở 
được nữa, trả tiền cho người ta rồi 
đi xe khác.
    - Cô gái im lặng đứng im, anh 
công an tiếp lời: Trong bóp có gì 
đó, yêu cầu kiểm tra.
    - Hổng có gì - Cô ta giấu chiếc 
ví ra sau.
    - Nghi ngờ tăng lên, anh công 
an kiên quyết: 
    - Tôi nói cô mở túi ra cho chúng 
tôi kiểm tra.
    Khi chiếc túi được mở ra, bên 
trong chỉ có duy nhất 1 cây kéo có 
1 lưỡi, đầu rất nhọn và bén ngót, 
nếu bị nó đâm vào cổ tuyệt đối 
sẽ gây trọng thương trong khi cô 
ta chờ đồng bọn đến hỗ trợ. Anh 
công an chất vấn:  
    - Khuya khoắc đón taxi mang 
theo hung khí là có ý gì, trả tiền 
taxi rồi về đồn.
    Cô ta hoàn toàn không có tiền, 
công an bắt lột chiếc dây chuyền 
vàng trả, nhưng anh Quang nhìn 
biết ngay là vàng giả. Công an 
gọi cửa tiệm vàng đối diện nhờ 
gia chủ thử vàng, kết quả đúng là 
vàng giả, lột tiếp số lắc tay, nhẫn, 
hoa tai trên người cô gái đi thử 

cũng là vàng giả. Anh Quang mất 
tiền cước nhưng vui vì thoát nạn, 
công an tóm cô ta về đồn điều tra. 

Không cướp được quay 
sang giựt tiền cước
    Không có võ nghệ, những 
ngón nghề khống chế cướp hay 
chuyên môn để phát hiện những 
đối tượng khả nghi như anh Dũng, 
anh Quang, nhưng anh Đạt lại có 
kinh nghiệm gần 20 năm lăn lộn 
trong nghề taxi. Vì vậy cách nhìn 
người của anh khá… chuẩn với 
những đối tượng tình nghi. Một 
lần anh đón một thanh niên đi từ 
đường Nguyễn Thị Thập đến khu 
Phú Mỹ Hưng, tên này kêu anh 
chạy lòng vòng các khu chung cư 
Hưng Vượng 1, 2, 3, quanh quẩn 
mãi không có điểm dừng, mắt láo 
liên có ý tìm nơi vắng vẻ. Lúc này 
khoảng 4 giờ chiều, anh Đạt tự 
nhủ: “Thằng này xấu số rồi, hết 
chuyện chọn giờ này ra tay”. Anh 
vừa lái xe vừa hỏi thẳng: 
    - Mày muốn gì. 
    - Tên kia kiên nhẫn nói: Gần tới 
rồi, anh chạy tới chút nữa… 
    Đến khúc đường vắng có vài ông 
bà già đang đi tập thể dục hắn kêu 
anh ngừng xe rồi bỗng tông cửa bỏ 
chạy, hắn còn quay đầu nói: 
    - Ông đây không trả tiền. 
Anh Đạt và bảo vệ Phú Mỹ Hưng 
chạy theo nhưng hắn đã nhanh 
chân trốn thoát. Anh Đạt chắc 
mẩm hắn có ý định cướp tiền 
nhưng có lẽ chưa rành địa bàn, 
nhắm không ổn hắn chuyển sang 
giựt tiền taxi.
    Các bác tài chia sẻ, công việc 
lái taxi chạy xe đêm khuya nên 
cần phải cảnh giác cao độ. Đặc 
biệt đối với những đối tượng ngoắc 
xe trên đường gọi đi đến những 
địa điểm vắng vẻ. Nếu thấy khả 
nghi nên chọn nơi có đông người 
tìm cách cho họ xuống xe, hoặc 
gặp công an tuần tra nhờ kiểm 
tra những đối tượng này. Qua đó 
tránh được những tình huống nguy 
hiểm 
(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)

Khắc tinh của trộm cướp
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Đội 1: Nguyễn Lễ (Tài 4134) - Nguyễn Ngọc Toàn (Tài 5255) - Abu 
Sa Mad (Tài 2561) - Lê Phú Trung (Tài 5428) - Hàng Thanh Phong 
(Tài 4245) - Trương Minh Hiếu (Tài 4113) - Võ Ngọc Hiếu (Tài 5920) 
- Nguyễn Anh Long (Tài 2926) - Châu Nguyễn Quang Bình (Tài 9051) - 
Võ Hiếu Đệ (Tài 4384) - Nguyễn Phát Đạt (Tài 6565)
Đội 2: Trần Quốc Lịch (Tài 8134) - Lê Đình Trung (Tài 4520) - Trần Văn 
Thượng (Tài 5793) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 5882) - Nguyễn Hoàng Vũ 
(Tài 7475) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 5370) - Hoàng Tuấn Anh (Tài 
5882) - Lý Anh Tài (Tài 7894)
Đội 3: Nguyễn Quốc Quân (Tài 5923) - Nguyễn Hồng Thuận Phong (Tài 
1587) - Quách Văn Thắng (Tài 6646) - Trần Văn Viên (Tài 5194) - Võ 
Tuấn Khải (Tài 4204) - Trần Ngọc Lê Minh (Tài 5483) - Mai Văn Ngọc 
(Tài 5526) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 7754) - Đinh Đức Thành (Tài 7754) - 
Nguyễn Thanh Hảo (Tài 3520) - Nguyễn Ngọc Hậu (Tài 3979) - Dương 
Minh Kỳ (Tài 5871)
Đội 4: Phạm Văn Vũ (Tài 4057) - Nguyễn Võ Duy Cương (Tài 4169) - 
Chu Văn Long (Tài 5235) - Nguyễn Vĩnh Phát (Tài 7305) - Trần Thanh Tư 
(Tài 6797) - Bùi Văn Thanh (Tài 9111) - Lâm Trường Nguyên (Tài 5674) - 
Trần Minh Tuấn (Tài 6034) - Nguyễn Hồ Phương (Tài 5138) - Phạm Minh 
Quốc (Tài 3201) - Trần Quốc Hiền (Tài 7763) - Hồ Mai Hữu Đạo (Tài 
2474) - Hồ Đức Thành (Tài 7305) - Huỳnh Văn Hận (Tài 3228) - Trần 
Đình Thanh (Tài 4444) - Trần Văn Tú  (Tài 3460) - Lưu Bá Vượng (Tài 
7434) - Lâm Thanh Minh (Tài 2474)
Đội 5: Tân Tân Trung (Tài 4678) - Phạm Văn Thanh (Tài 7195) - Nguyễn 
Văn Thanh Minh (Tài 4664) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 5067) - Nguyễn 
Hoàng Kiệt (Tài 4330) - Lê Quốc Vẹn (Tài 6805) - Nguyễn Võ Phi (Tài 
5545) - Đoàn Thanh Trung (Tài 6578) - Nguyễn Đình Ba (Tài 9078) - 
Đinh Như Châu (Tài 6007) - Trần Đức Bình (Tài 5055) - Phạm Võ Bảo 
Ngọc (Tài 7648) - Đỗ Đình Tú (Tài 6542)
Đội 6: Lưu Quốc Hiền (Tài 2753) - Nguyễn Trung Quốc (Tài 3474) - Đinh 
Minh Phi (Tài 3232) - Ngô Văn Thành (Tài ‘2753) - Ngô Văn Thanh (Tài 
2753) - Nguyễn Văn Tư (Tài 4843) - Lư Thanh Phú (Tài 3437) - Nguyễn 
Văn Thứ (Tài 3716) - Nguyễn Thị Kim Ngữ (Tài 5310) - Trần Gia Lạc 
(Tài 6833) - Phùng Nhật Thảo (Tài 3716) - Diệp Minh Tuấn (Tài 3803)
Đội 7: Nguyễn Ngọc Thao (Tài 5322) - Phạm Văn Dũng (Tài 6635) - Trần 
Tuấn Anh (Tài 3315) - Trần Anh Tuấn (Tài 9064) - Nguyễn Văn Cường 
(Tài 2592) - Lê Hoàng Cầm (Tài 2566) - Phạm Xuân Nam (Tài 6829) - 
Dương Ngọc Sơn (Tài 6754) - Huỳnh Quang Tiến (Tài 6829) - Nguyễn 
Thanh Hải (Tài 5554) - Trần Quốc Tuấn (Tài 4803) - Phạm Huỳnh Minh 
Tuấn (Tài 3998)
Đội 8: Phạm Văn Phương (Tài 5529) - Diệp Vinh Thành (Tài 4159) - Lê 
Tấn Khanh (Tài 7400) - Thi Lâm Minh Tâm (Tài 7762) - Đỗ Thành Luân 
(Tài 5870) - Nguyễn Văn Béo (Tài 4264) - Nguyễn Văn Mẫn (Tài 4303) 
- Võ Khắc Hiền (Tài 5529) - Tôn Như Thẩm (Tài 3593) - Trần Anh Phúc 
(Tài 3616) - Phạm Văn Tám (Tài 3705) - Nguyễn Minh Sang (Tài 1581) 
- Dư Thế Sơn (Tài 7174) - Nguyễn Thành Thái (Tài 6047)
Đội 9: Dư Quốc Cầu (Tài 5214) - Nguyễn Văn Huynh (Tài 7464) - 
Nguyễn Bá Thi (Tài 7526) - Nguyễn Huỳnh Duy Kim (Tài 5195) - Đinh 
Sỹ Hùng (Tài 7241) - Đặng Minh Huân (Tài 6512) - Lê Minh Tiến (Tài 
3528) - Nguyễn Trường Vinh (Tài 2431) - Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 
(Tài 3401) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 6862) - Lưu Tùng Nghĩa (Tài 4937) 
- Phùng Minh Toàn (Tài 3039) - Nguyễn Hóa Đức (Tài 2912) - Đỗ Hữu 
Thuận (Tài 8358) - Hoàng Đại Hoài Ân (Tài 7153) - Bùi Ngọc Phi Hùng 
(Tài 8061)
Đội 10: Đàm Hữu Phước (Tài 6558) - Phạm Thế Mỹ (Tài 7477) - Ninh 
Văn Phú (Tài 3475) - Quang Lê Nguyên Bình (Tài 4590) - Nguyễn Hồ 
Văn Thanh (Tài 9028) - Nguyễn Quốc Công (Tài 4677)

Đội 11: Lý Tự Cường (Tài 4792) - Lê Trọng Cường (Tài 4481) - Đặng 
Thành Vinh (Tài 6713) - Võ Văn Đông (Tài 5921) - Đỗ Kim Hưng (Tài 
3473) - Nguyễn Đình Hải (Tài 4606) - Trần Quang Nhật (Tài 4108) - 
Giang Hữu Lâm (Tài 5439) - Hồ Văn Duy Minh (Tài 8194) - Bùi Văn 
Dũng (Tài 6070)
Đội 12: Nguyễn Ngọc Hoàng (Tài 7560) - Huỳnh Thanh Đức (Tài 7363) - 
Nguyễn Tiến Vũ (Tài 7951) - Trần Đoàn Quốc Dũng (Tài 7986) - Lê Minh 
Quốc (Tài 4935) - Hồ Công Bằng (Tài 5256) - Lê Ngọc Quý (Tài 6173)
Đội 14: Trần Công Hiếu (Tài 7003) - Nguyễn Văn Chính (Tài 7851) - 
Lương Quang Thao (Tài 5268) - Nguyễn Minh Thắng (Tài 3417) - Lê 
Văn Cho (Tài 5222) - Quách Hữu Hùng (Tài 7103) - Phạm Văn Đạt (Tài 
7030) - Nguyễn Tất Quý (Tài 5828) - Ca Phước Toàn (Tài 2764) - Mai 
Văn Lương (Tài 4411) - Trần Khánh Duy (Tài 4445)
Đội 15: Dương Ngọc Tuấn (Tài 8202) - Từ Văn Hòa (Tài 4954) - Phí 
Mạnh Hùng (Tài 3654) - Phạm Cảnh (Tài 4012) - Trần Quang Việt (Tài 
5798) - Đào Vinh Phúc (Tài 4660) - Võ Văn Tòng (Tài 6852) - Nguyễn 
Thanh Cường (Tài 6051) - Nguyễn Văn Hải (Tài 7413) - Tăng Ngọc Tiến 
(Tài 6508) - Đinh Công Minh (Tài 6584) - Bùi Văn Hoàng (Tài 5575) 
Đội 16: Châu Ngọc Long (Tài 7668) - Đinh Tấn Hoàng Hải (Tài 3726) - 
Nguyễn Văn Lợi (Tài 6750) - Nguyễn Văn Đạt (Tài 4025) - Trương Văn 
Cường (Tài 6596) - Nguyễn Hữu Dũng (Tài 3840) - Hồ Minh Đức (Tài 
3812) - Lê Minh Lợi (Tài 5304) - Võ Văn Vinh (Tài 9109) - Đoàn Quang 
Lân (Tài 6923) - Cao Trường Hải (Tài 4188) - Triệu Quốc Nghĩa (Tài 
4597) - Nguyễn Kim Quang (Tài 4689)
Đội 17: Thái Ngọc Dũng (Tài 3994) - Bùi Duy Trãi (Tài 7438) - Phan 
Hoàng Nam (Tài 6806) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 5504) - Nguyễn Thanh 
Bình (Tài 3994) - Trần Văn Lâm (Tài 2499) - Đinh Minh Thanh (Tài 
5504) - Nguyễn Đức Thắng (Tài 7845)
Đội 18: Lê Phong Vũ (Tài 6041) - Mai Thành Nhân (Tài 3946) - Cao 
Tấn Cường (Tài 3350) - Trần Văn Buôl (Tài 7055) - Trần Văn Thạch (Tài 
8319) - Nguyễn Phương Tùng (Tài 2487) - Nguyễn Thanh Tấn (Tài 3645) 
- Nguyễn Thanh Vũ (Tài 5474) - Ngô Tấn Nam (Tài 5944) - Nguyễn 
Văn Hên (Tài 4284) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 4598) - Nguyễn Hữu Trí 
(Tài 7662) - Phạm Văn Thành (Tài 5650) - Bùi Thanh Trương (Tài 7216)
Đội 19: Đào Văn Vương (Tài 5087) - Ngô Trân (Tài 4055) - Dương Tiến 
Đoan (Tài 2532) - Phan Thanh Hiển (Tài 4584) - Trần Bá Mạnh (Tài 
4365) - Phạm Tiến Dũng (Tài 7702) - Đoàn Văn Cương (Tài 6870) - 
Nguyễn Công Khá (Tài 6182) - Vương Minh Hậu (Tài 6680) - Nguyễn 
Trí Dũng (Tài 4365)
Đội 20: Huỳnh Dương Thanh (Tài 7528) - Nguyễn Công Sự (Tài 7706) - 
Tạ Quang Chung (Tài 5336) - Phan Văn Lên (Tài 3267) - Nguyễn Xuân 
Niệm (Tài 5732) - Trịnh Thanh Tùng (Tài 6166) - Dương Hoàng Hóa (Tài 
7713) - Mai Tuấn Duy (Tài 6874) - Nguyễn Minh Phương (Tài 7593) - Hồ 
Đăng Thanh (Tài 3581)
Đội 21: Nguyễn Anh Phúc (Tài 4092) - Nguyễn Trần Nghị (Tài 7765) 
- Hán Quang Tâm (Tài 4448) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 4658) - Nguyễn 
Thanh Hạnh (Tài 4701) - Đào Thanh Toán (Tài 5681) - Nguyễn Văn Có 
(Tài 6791) - Tôn Thất Trường Hải (Tài 1578) - Lê Ngọc Linh (Tài 4052) 
- Dương Minh Triều (Tài 4046) - Kiều Văn Sỹ (Tài 2699) - Nguyễn Văn 
Hưng (Tài 3958) - Nguyễn Quang Mỹ (Tài 4448)
Đội 22: Nguyễn Văn Quang (Tài 2690) - Huỳnh Quang Minh (Tài 5936) 
- Nguyễn Thanh Long (Tài 6958) - Võ Hồng Sơn (Tài 2690) - Trần Thanh 
Sang (Tài 6719) - Trần Quốc Toàn (Tài 7741) - Võ Như Hùng (Tài 7045) 
- Nguyễn Quốc Cường (Tài 7596) - Vũ Ngọc Mẫu Nghĩa (Tài 7014) - Lý 
Trị Tài (Tài 7997) - Nguyễn Văn Liêm (Tài 3457) - Nguyễn Ngọc Đăng 
(Tài 4320) - Nguyễn Hữu Hợi (Tài 4475)
Đội 23: Nguyễn Văn Thảo (Tài 2738) - Nguyễn Hoàng Long (Tài 6760) - 

Lê Minh Thoại (Tài 3714) - Phạm Minh Giang (Tài 4791) - Bùi Bảo Quốc 
(Tài 2681) - Phạm Thanh Tân (Tài 4242) - Phan Thanh Tú (Tài 4034) 
- Nguyễn Kim Hùng (Tài 7938)
Đội 24: Nguyễn Văn Dũng (Tài 7163) - Đặng Văn Ngây (Tài 8039) - Đỗ 
Ngọc Thương (Tài 7586) - Chung Chí Hào (Tài 5774) - Lê Quang Lộc 
(Tài 5364)
Đội 25: Nguyễn Văn Hiệp (Tài 6685) - Trần Văn Phước (Tài 4044) - Phan 
Anh Tuấn (Tài 6828) - Lê Đình Tú (Tài 4390) - Nguyễn Quang Thắng (Tài 
6608) - Lê Văn Phát (Tài 4607) - Lê Thanh Nguyệt (Tài 6782) - Phạm Phú 
Cường (Tài 3848) - Nguyễn Bảo Long (Tài 5812) - Hồ Thanh Lâm (Tài 
6782) - Trần Xuân Huy (Tài 3961) - Đinh Phú Điền (Tài 4956) - Trung 
Hữu Dũng (Tài 4551) - Nguyễn Quang Khánh (Tài 6622) - Lê Văn Cương 
(Tài 5328) - Đào Trí Dũng (Tài 4892) - Nguyễn Trị (Tài 7622)
Đội 26: Cao Văn Mến (Tài 7987) - Lưu Quang Kiệt (Tài 5068) - Nguyễn 
Văn Mười (Tài 2573) - Đặng Hữu Chi (Tài 7755) - Lê Trương Hùng (Tài 
3182) - Nguyễn Huy Phong (Tài 3610) - Dương Đình Xuyên (Tài 3610) 
- Lê Văn Ga (Tài 4700)
Đội 27: Lê Phúc Tuấn (Tài 3567) - Nguyễn Đình Thái Thành (Tài 3924) 
- Phạm Ngọc Sang (Tài 6960) - Phan Văn Trà (Tài 3514) - Tô Văn Minh 
(Tài 3158) - Nguyễn Thành Phước (Tài 7782) - Nguyễn Hồng Châu (Tài 
2591) - Nguyễn Trịnh Hoàng (Tài 3702) - Dương Tấn Út (Tài 6163)
Đội 28: Đặng Dương (Tài 5571) - Nguyễn Thanh Kiệt (Tài 5841) - 
Nguyễn Văn Giõng (Tài 3615) - Bùi Ngọc Đức (Tài 5667) - Cao Văn 
Cường (Tài 3661) - Lê Văn Chiến (Tài 3049) - Trần Quốc Dũng (Tài 
8032) - Nguyễn Anh Phi (Tài 5042) - Ngũ Hòa Hùng (Tài 2504)
Đội 29: Trần Ngọc Hoàng (Tài 4679) - Nguyễn Tấn Quảng (Tài 4983) 
- Đào Đình Đức (Tài 7166) - Nguyễn Văn Hạ (Tài 5033) - Nguyễn Văn 
Hòa (Tài 7512) - Võ Thành Phát (Tài 7740) - Huỳnh Văn Việt (Tài 3772) 
- Đặng Chí Hướng (Tài 5264) - Phan Văn Sang (Tài 4344) - Nguyễn 
Tấn Đạt (Tài 6587) - Nguyễn Văn Đen (Tài 7170) - Nguyễn Trọng Thọ 
(Tài 4679)
Đội 30: Đặng Quốc Toàn (Tài 3775) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 5995) - Võ 
Văn Lâm (Tài 4812) - Đàm Quang Tùng (Tài 5688) - Nguyễn Công Dũng 
(Tài 7267) - Quách Hữu Thực (Tài 7143) - Thái Văn Hùng (Tài 4790)
Đội 31: Dương Văn Đông (Tài 6522) - Trương Minh Nhựt (Tài 3895) - 
Lương Văn Danh (Tài 5464) - Trần Quang Anh Tú (Tài 6187) - Nguyễn 
Xuân Tạo (Tài 8301) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 4328) - Phan Hải Sơn (Tài 
7480) - Lê Đình Hiển (Tài 4017) - Phạm Phú Công (Tài 8026) - Nguyễn 
Anh Tú (Tài 7479) - Trần Thanh Quan (Tài 7399) - Nguyễn Lê Khôi (Tài 
7005) - Trần Văn Sơn (Tài 7530)
Đội 32: Huỳnh Khánh Tường (Tài 6629) - Hoàng Văn Nhẹ (Tài 5755) - 
Bùi Minh Toàn (Tài 7418) - Tạ Văn Trung (Tài 4212)
Đội 33: Võ Quốc Tuấn (Tài 4006) - Nguyễn Mai Anh Thi (Tài 7017) - Lê 
Văn Cầu (Tài 3463) - Lý Minh Hiếu (Tài 7274) - Nguyễn Văn Nam (Tài 
7349) - Phan Văn Bì (Tài 9178) - Lê Anh Tuấn (Tài 6799)
Đội 34: Nguyễn Văn Thùy (Tài 1585) - Trần Văn Châu (Tài 7893) - 
Nguyễn Minh Thái (Tài 5477) - Trần Thanh Phước (Tài 7396) - Trần 
Văn Kiếm Ngọc (Tài 5174) - Nguyễn Văn Đức (Tài 7146) - Nguyễn 
Văn Tuyến (Tài 7019) - Phạm Văn Hiển (Tài 8261) - Nguyễn Thế Huy 
(Tài 8302)
Đội 35: Lê Tự Tấn (Tài 2680) - Nguyễn Văn Diện (Tài 7110) - Trần Hồng 
Thái (Tài 4347) - Hồ Quang Trung (Tài 5576) - Dương Thanh Sơn (Tài 
2509) - Nguyễn Quang Tiền (Tài 3605) - Dương Phúc Cường (Tài 6541)
Đội 36: Văn Phú Quốc (Tài 5435) - Nguyễn Thế Hùng (Tài 7996) - 
Phùng Văn Song (Tài 4472) - Trần Thị Ánh Duyên (Tài 9007) - Nguyễn 
Hồng Châu (Tài 7430) - Phạm Đức Minh (Tài 7894) - Bùi Văn Thành 
(Tài 7175)

BẢNG VÀNG VINH DANH
CÁC LÁI XE TRẢ LẠI TÀI VẬT CHO KHÁCH HÀNG - THÁNG 8/2015

HuỳNH THế PHươNG
(Tài 4828 - Đội: G1)

Tài vật: 01 ĐTDĐ iphone 5S

DươNG MINH TùNG 
(Tài 4893 - Đội 57) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 5S

TẠ VăN TRuNG
(Tài 4212 - Đội: 32) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 5S

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Đội 37: Phạm Nghĩa (Tài 3841) - Dương Quốc Dũng (Tài 4297) - Đặng 
Minh Em (Tài 7109) - Đặng Văn Viện (Tài 3495) - Tạ Trung Dũng (Tài 
7473) - Đỗ Văn Điểm (Tài 5493) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 6772) - 
Nguyễn Tấn Hân (Tài 5270) - Hà Văn Nhân (Tài 7090) - Biện Hữu 
Khánh (Tài 9118)
Đội 38: Lê Thanh Huy (Tài 4779) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 5035) - Trần 
Văn Mai (Tài 9060) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3723) - Trần Nhật Tùng 
(Tài 3183) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 3723) - Đặng Tự Cường (Tài 6021)
Đội 39: Trần Trọng Hải (Tài 6747) - Phạm Hồng Ân (Tài 5756) - Hồ 
Công Trung (Tài 4981) - Nguyễn Thanh Long (Tài 4039) - Nguyễn Văn 
Châu (Tài 7734) - Huỳnh Văn Tuấn (Tài 6636) - Bảo Tuấn (Tài 4039) 
Đội 40: Tống Anh Toàn (Tài 1541) - Trương Văn Xinh (Tài 7903) - 
Nguyễn Văn Đen (Tài 3211) - Đoàn Thanh Duy (Tài 6514) - Trần Vũ 
Thái Bình (Tài 5512) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 7403)
Đội 41: Lê Văn Uy (Tài 6744) - Vũ Văn Thanh (Tài 6990) - Nguyễn 
Văn Vân (Tài 3694) - Trần Văn Tồn (Tài 4458) - Nguyễn Thanh Vũ 
(Tài 3717) - Nguyễn Hữu Thắng (Tài 5093) - Trần Huy Đức (Tài 7384) 
- Mai Quốc Tài (Tài 6545) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 6990) - Mai Văn 
Khương (Tài 2650)
Đội 42: Đặng Hữu Phúc (Tài 2697) - Phạm Văn Cường (Tài 3709) - Bùi 
Thiện Chí (Tài 3878) - Nguyễn Trọng Đức (Tài 7551) - Lê Hoàng Nhân 
(Tài 5594)
Đội 43: Nguyễn Thái Học (Tài 5296) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 7514) 
- Đỗ Đình Sang (Tài 3774) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 6621) - Đoàn Hữu 
Đặng (Tài 9065) - Nguyễn Văn Đúng (Tài 3487) - Nguyễn Huỳnh Trường 
Tồn (Tài 3701) - Đặng Văn Tặng (Tài 4591)
Đội 44: Dương Quốc Cường (Tài 5965) - Huỳnh Chí Thành (Tài 8267) 
- Nguyễn Đức Phú (Tài 7071) - Trần Tam Phu (Tài 7179) - Huỳnh Văn 
Sau (Tài 7899) - Hứa Đăng Khoa (Tài 4152) - Nguyễn Anh Huy (Tài 
3937) - Tăng Vỹ Phong (Tài 2900) - Diệp Bảo Tài (Tài 3746) - Phạm Văn 
Triều (Tài 6068) - Phạm Tấn Quý (Tài 4629) - Nguyễn Hoàng Xuân (Tài 
3901) - Nguyễn Thanh Dũng (Tài 5561)
Đội 45: Lý Thanh Hà (Tài 7453) - Trần Dũng (Tài 7093) - Lê Viết Triệu 
(Tài 7343) - Nguyễn Thành Trung (Tài 7038) - Hoàng Đức Minh (Tài 
8248)
Đội 46: Nguyễn Trung Dũng (Tài 7604) - Nguyễn Văn Lợi (Tài 5887) 
- Bạch Đằng Thắng (Tài 6610) - Nguyễn Quang Phát (Tài 5887) - Lục 
Siếu An (Tài 3373) - Nguyễn Văn Bi (Tài 8011) - Trần Trung Hiếu (Tài 
5795) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 4781) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 
4781) - Lâm Kiến Vĩnh (Tài 8063)
Đội 47: Lê Quốc Việt (Tài 8019) - Nguyễn Văn Minh (Tài 5373) - Trần 
Hoàng Thành (Tài 4581) - Lâm Hảo Hiệp (Tài 5301) - Nguyễn Thanh 
Phương (Tài 7450) - Hồng Thế Hùng (Tài 4339) - Nguyễn Minh Long 
(Tài 6585) - Trần Thiện Nhất (Tài 4995) - Nguyễn Lê Trung Toàn (Tài 
5154) - Nguyễn Cu (Tài 7468) - Phan Thành Út (Tài 9117) - Phương 
Hải Quang (Tài 4683) - Vương Chí Sinh (Tài 4485) - Phan Thanh Lâm 
(Tài 2492)
Đội 48: Văn Công Trung (Tài 2437) - Bùi Văn Trưng (Tài 7956) - Nguyễn 
Thế Hải (Tài 4652) - Nguyễn Văn Đăng (Tài 5036) - Đoàn Phước Lâm 
(Tài 4635) - Trần Minh Tuấn (Tài 4651)
Đội 49: Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 681) - Phan Thế Triều (Tài 2955) - Bùi 
Bá Tuấn (Tài 8234) - Đoàn Lê Minh Tú (Tài 4538) - Hồ Văn Phúc (Tài 
2805) - Hồ Văn Nhì (Tài 5253) - Nguyễn Văn Lượm (Tài 7677) - Nguyễn 
Văn Sáu (Tài 3485)
Đội 50: Hoàng Trần Bảo Duy (Tài 6550) - Triệu Thanh Hoàng (Tài 6180) 
- Cao Anh Tuấn (Tài 4589) - Nguyễn Tuấn (Tài 3220) - Hứa Xuân Từ (Tài 
2746) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540) - Khưu Hồng Hải (Tài 7167) - Tạ 
Kim Bình (Tài 6818) - Võ Tiến Phát (Tài 4128)
Đội 51: Mai Khắc Lộc (Tài 3566) - Nguyễn Thế Anh (Tài 8079) - Nguyễn 
Quốc Thế (Tài 3098) - Trần Văn Hậu (Tài 5208) - Hồ Minh Khải (Tài 
3658) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 5266) - Văn Bá Thanh Tú (Tài 7117) - 
Phạm Văn Hồng Thái (Tài 7288) - Nguyễn Hồng Phong (Tài 5238) - Ngô 
Chí Hiếu (Tài 4854) - Hân Khắc Sinh (Tài 5280)
Đội 52: Đặng Hồng Phong (Tài 4380) - Trần Văn Khởi (Tài 4380)
Đội 53: Tạ Quang Tùng (Tài 3585) - Hồ Sĩ Tú (Tài 2750) - Lê Ngọc 
Quân (Tài 7316) - Nguyễn Hoàng Phú (Tài 4531) - Nguyễn Kim Tuân 
(Tài 5349) - Lâm Hồng Hà (Tài 4342) - Nguyễn Hữu Huy (Tài 5627) 
- Trần Cơ Mỹ (Tài 6013) - Nguyễn Chí Công (Tài 7516) - Tạ Quang 
Tùng (Tài 3585) - Đào Văn Tuyển (Tài 7516) - Nguyễn Thế Ngoan (Tài 
3221) - Hồ Thanh Lâm (Tài 7871) - Lê Đức Chung (Tài 6985) - Lê Quang 
Lâm (Tài 7605)
Đội 54: Trương Vĩnh Phú (Tài 5110) - Phan Lê Vũ (Tài 2742) - Nguyễn 
Văn Tín (Tài 3711) - Huỳnh Anh Tuấn (Tài 6787)
Đội 55: Bùi Hoành (Tài 7217) - Đinh Tuấn Phong (Tài 9034) - Phan Thế 
Toản (Tài 6097) - Hà Thế Anh (Tài 7129) - Trần Đình Hai (Tài 4830) - 
Nguyễn Hoàng Đạt (Tài 5834) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 4873)
Đội 56: Phan Văn Quyền (Tài 6561) - Nguyễn Văn Ngân (Tài 5862) - 
Nguyễn Tuấn Quốc (Tài 9075) - Nguyễn Đào Hiệp (Tài 2503) - Trương 
Đình Hoàng (Tài 7671) - Khúc Hiếu (Tài 4181) - Nguyễn Ngọc Hùng 
(Tài 9150) - Lê Hoàng Phương (Tài 2402) - Võ Hiệu Phú (Tài 7779) - Tô 
Thanh Hoàng (Tài 8311) - Nguyễn Văn Coi (Tài 7722) - Nguyễn Tuấn 
(Tài 8004)
Đội 57: Vụ Đình Viên (Tài 6830) - Lê Văn Hoàng (Tài 4884) - Nguyễn 
Thị Kim Ánh (Tài 7747) - Từ Công Lẹ (Tài 3993) - Trần Nguyễn Trúc 
Giang (Tài 7204) - Trần Lê Khải (Tài 3993) - Giang Sơn Minh Triết (Tài 
4842) - Huỳnh Văn Hiền (Tài 4404) - Ngô Bá Linh (Tài 1570) - Đào 
Văn Quí (Tài 7766) 
Đội 58: Trần Trung Hậu (Tài 3692) - Trần Đình Xuân (Tài 5060) - Lai 
Nghiệp Sơ (Tài 8306) - Nguyễn Tuấn Vũ (Tài 4974) - Hồ Hùng Cường 
(Tài 4542) - Phạm Ngọc Thuận (Tài 3719) - Đặng Xuân Hải (Tài 3719) 
- Nguyễn Lê Trung Hiếu (Tài 5791) - Nguyễn Hoàng Hồ (Tài 7432) - Đỗ 
Trọng Thảo (Tài 5844) - Nguyễn Văn Minh (Tài 4239) - Trần Văn Ba 
(Tài 5101)
Đội 59: Ablul Goni (Tài 4161) - Lương Văn Thanh (Tài 5549) - Đỗ 
Trọng Nghĩa (Tài 4574) - Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (Tài 4548) - Nguyễn 
Lê Hoàng Tuấn (Tài 3504) - Ara Fath (Tài 4161) - Cao Vinh (Tài 7799)
Đội 60: Trần Ngọc Hùng (Tài 7954) - Đỗ Đức Phúc (Tài 5721) - Ngô 
Quốc Tú (Tài 4158) - Ngô Văn Chinh (Tài 5406) - Nguyễn Văn Đạt 
(Tài 5448)
Đội 61: Trần Quốc Vinh (Tài 4382) - Nguyễn Văn Công (Tài 6746) 
- Nguyễn An Tuấn (Tài 5661) - Võ Lê Nhân (Tài 7198) - Đoàn Ngọc 
Trung (Tài 8342) - Lê Ngọc Hà (Tài 6056) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 
6746) - Nguyễn Huy Hường (Tài 8243) - Nguyễn Việt Thắng (Tài 7728) 
- Trần Quốc Trung (Tài 5779) - Phạm Thế Dũng (Tài 5500) - Lê Tự Đức 
(Tài 6786)
Đội 62: Lê Hồng Phúc (Tài 6813) - Mai Sỹ Ngọc (Tài 4908) - Nguyễn 
Anh Tuấn (Tài 4905) - Lê Hồng Đức (Tài 4136) - Chu Ngọc Thái (Tài 
4035) - Dương Văn Nông (Tài 6687) - Nguyễn Thành Trung (Tài 4756) 
- Nguyễn Văn Tuyết (Tài 77858) - Nguyễn Khắc Trí (Tài 8326) - Đặng 
Thái Hoàng (Tài 4566) - Bùi Đình Toàn (Tài 3191)
Đội 63: Phạm Thiện Thông (Tài 3862) - Trương Quốc Dũng (Tài 7905) - 
Nguyễn Văn Ba (Tài 5754) - Hoàng Thanh Tùng (Tài 3307) - Vũ Thanh 

Phương (Tài 4443) - Ông Kim Lâm (Tài 5106) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 
6826) - Trần Tấn Vững (Tài 5240) - Y Ka Rim (Tài 8219) - Phạm Hoàng 
Thư (Tài 7752) - Nguyễn Xuân Hoàng (Tài 2941) - Trang Việt Dũng 
(Tài 3307) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 5106) - Trần Công Nghĩa (Tài 7752)
Đội 64: Phạm Quang Linh (Tài 5850) - Lương Chấn Minh (Tài 4023) - 
Đồng Văn Long (Tài 4130) - Trần Thanh Tuấn (Tài 7044) - Nguyễn Ngọc 
Cẩn (Tài 7435) - Trương Quang Phúc (Tài 4012) - Phạm Hữu Tới (Tài 
5302) - Nguyễn Huy Hướng (Tài 8243) - Phạm Văn Hải (Tài 6803) - Lê 
Trường Giang (Tài 6124) - Nguyễn Lữ Tấn (Tài 7756) 
Đội 65: Mai Thành Hiếu (Tài 4020) - Giang Văn Cường (Tài 3917) - Đào 
Văn Hoàng (Tài 5648) - Trần Văn Chính (Tài 1590) - Lục Tấn Thắng (Tài 
4798) - Nguyễn Hữu Phúc (Tài 3659) - Tân Tiểu Khừng (Tài 8029) - Trần 
Nguyên Thùy Minh (Tài 5278) 
Đội 66: Trọng Đình Hà (Tài 2752) - Thái Văn Khuê (Tài 8292) - Hoàng 
Đình Ba (Tài 7758) - Dương Thắng (Tài 5502) - Trần Mạnh Hùng (Tài 
7062) - Nông Hoàng Đăng (Tài 6715) - Trương Vũ Tuấn (Tài 7187) - Lê 
Văn Hòa (Tài 7574) - Nguyễn Văn Trung (Tài 6768) - Phùng Ngọc Tiến 
(Tài 5534) - Nguyễn Thái Toàn (Tài 5452) - Nguyễn Mạnh Thủy (Tài 
8037) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 4833) - Trần Bá Quang (Tài 6616) - Hồ 
Đức Bình (Tài 7758)
Đội 67: Hoàng Văn Quế (Tài 5906) - Trần Đức Thọ (Tài 4255) - Nguyễn 
Tuấn Vũ (Tài 7985) - Nguyễn Ngọc Ẩn (Tài 6701) - Vũ Xuân Toàn (Tài 
8291) - Mai Văn Ba (Tài 6911)
Đội 68: Nguyễn Trọng Nghĩa (Tài 4354) - Phạm Anh Tuấn (Tài 8035) 
- Đặng Thanh Tùng (Tài 8190) - Lê Anh (Tài 6029) - Võ Trúc Thành 
(Tài 7535)
Đội 69: Phạm Văn Công (Tài 1547) - Nguyễn Hữu Chính (Tài 4663) 
- Nguyễn Quang Minh (Tài 3785) - Nguyễn Bá Minh Hiền (Tài 4946) - 
Hồ Hoàng Hải (Tài 6983) - Trần Trường Giang (Tài 8006) - Trần Thanh 
Tùng (Tài 2485) - Triệu Thanh Điền (Tài 5669) - Bùi Trọng Nghĩa (Tài 
1520) - Ngô Quang Hiển (Tài 6665) - Trần Anh Dũng (Tài 1551) - Vũ 
Minh Hòa (Tài 5398)
Đội 70: Tô Văn Toản (Tài 4942) - Nguyễn Xuân Tâm (Tài 6788) - Dương 
Tấn Lợi (Tài 4527) - Lê Thanh Quy (Tài 4851) - Dương Đình Tuấn (Tài 
2947) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 7891) - Nguyễn Trường Giang (Tài 7510) 
- Phạm Thanh Sang (Tài 5038) - Lưu Văn Thêm (Tài 2946) - Trần Quốc 
Hải (Tài 6528) - Huỳnh Văn Tuấn (Tài 2965)
Đội 71: Ngưu Hớn Minh (Tài 6079) - Lâm Ứng Long (Tài 6178) - Cao 
Quốc Trí (Tài 9058) - Ngô Văn Thành (Tài 3237) - Thái Tấn Trọng (Tài 
5564) - Moha Mach (Tài 7558) - Nguyễn Phước Tài (Tài 7254) - Nguyễn 
Duy Tiến (Tài 2737) - Nguyễn Công Nhựt (Tài 4343) - Hồ Nhật Quang 
(Tài 4733) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4111) - Nguyễn Hoàng Linh (Tài 
5564) - Nguyễn Văn Minh (Tài 6664) - Nguyễn Công Tuấn (Tài 3908) 
- Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 5730) - Lưu Minh Nhiều (Tài 5276) - Khúc 
Trường Giang (Tài 6748) - Nguyễn Văn Thương (Tài 5866) 
Đội 72: Lê Công Đại (Tài 8130) - Lê Thanh Hiền (Tài 7900) - Nguyễn 
Phúc Vĩnh Hoàng (Tài 4969) - Trịnh Công Thảo (Tài 3696) - Nguyễn 
Công Danh (Tài 6858) - Nguyễn Thành Đô (Tài 6858)
Đội 73: Nguyễn Văn Thuận (Tài 7965) - Nguyễn Xuân Hưng (Tài 2552) 
- Năng Ngọc Hải (Tài 4630) - Nguyễn Hùng Phong (Tài 7402) - Nguyễn 
Ngọc Trác (Tài 2940) - Cao Ngọc Trung (Tài 4041) - Lê Quốc Duyên 
(Tài 5405) - Nguyễn Hồng Thuận Phong (Tài 1587) - Lê Minh Kha (Tài 
8168) - Dương Tấn Xuân (Tài 1596)
Đội 74: Phạm Đức Chính (Tài 3041) - Nguyễn Chí Cường (Tài 1561) 
- Nguyễn Phước Quý Long (Tài 9162) - Ngô Quang Trung (Tài 7330) 
- Võ Thành Tâm (Tài 5675) - Cao Hùng Dũng (Tài 9032) - Nguyễn 
Đào Hiền (Tài 8338) - Lê Duy Khánh (Tài 7330) - Trần Văn Dũng (Tài 
7145) - Huỳnh Quốc Hưng (Tài 3445) - Trần Tỷ (Tài 3811) - Nguyễn 
Đăng Thiện (Tài 5520)
Đội 75: Nguyễn Minh Trung (Tài 7325) - Lý Hoài (Tài 7603) - Trương 
Bá Huy (Tài 7080) - Nguyễn Khắc Vũ (Tài 2792) - Nguyễn Gia Nghĩa 
(Tài 7260)
Đội 76: Mai Thế Trọng (Tài 2705) - Lê Văn Phú Khánh (Tài 2438) - 
Nguyễn Văn Hùng (Tài 7392)  - Trần Công Quốc Thái (Tài 5838)
Đội 77: Nguyễn Minh Hiếu (Tài 7125) - Nguyễn Đức Hiền (Tài 7703) - 
Võ Văn Bổn (Tài 7870) - Nguyễn Quang Hoài (Tài 7877) - Nguyễn Văn 
Toàn (Tài 7583) - Nguyễn Hữu Thống (Tài 3272) - Nguyễn Vĩnh Lộc (Tài 
3649) - Loại Văn Hiệp (Tài 5619) - Phan Anh Kiệt (Tài 7042)
Đội 78: Hứa Hồng Tuyền (Tài 7700) - Võ Vọng Tú (Tài 3488) - Phương 
Văn Cường (Tài 4302) - Trần Văn Tính (Tài 6903) - Nguyễn Trí Tài (Tài 
7775) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 4833) - Lê Thanh Tùng (Tài 7306) - Bùi 
Ngọc Tùng (Tài 4340) - Mai Văn Tư (Tài 8265) - Nguyễn Thái Học (Tài 
7563) - Lê Văn Anh (Tài 8335) - Cao Vương Thành (Tài 7932)
Đội 79: Lê Văn Trung (Tài 7620) - Mai Đức Nam (Tài 4253) - Trần 
Chánh Nguyên (Tài 8169) - Đặng Thành Vinh (Tài 4253) - Phạm Đình 
Lĩnh (Tài 4263) - Đỗ Bích (Tài 3762) - Tô Đức Duy (Tài 4831) - Lê Vũ 
Trường (Tài 7169)
Đội 80: Đỗ Minh Thuận (Tài 3983) - Phạm Mạnh Cường (Tài 4714) - Âu 
Dương Phong (Tài 3767) - Nguyễn Thành Nghĩa (Tài 4451) - Phan Văn 
Hà (Tài 6702) - Phan Thanh Hải (Tài 4473) - Bùi Tín (Tài 4804) - Trần 
Mạnh Cường (Tài 3519) - Ngô Quang Tú (Tài 7502) - Đinh Văn Thanh 
(Tài 4473) - Trần Văn Khương (Tài 7087) - Vũ Kim Điền (Tài 3801)
Đội 81: Phạm Văn Long (Tài 9140) - Nguyễn Duy Thiện (Tài 8081) - Lê 
Quang Vinh (Tài 9119) - Lâm Quách Đạm (Tài 3346) - Nguyễn Thanh 
Tân (Tài 3572)
Đội 82: Bùi Văn Trịnh (Tài 4064) - Nguyễn Viết Phương (Tài 7313) - 
Phạm Anh Tuấn (Tài 2645)
Đội 83: Chế Minh Tâm (Tài 7717) - Phan Tấn Tài (Tài 4379) - Huỳnh 
Văn Hùng (Tài 3670) - Lai Hớn Kỳ (Tài 6030) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 
7375) - Lê Minh Trí (Tài 2527) - Trần Tiến Sơn (Tài 7557) - Hằng Ngọc 
Trung (Tài 7794) - Trần Văn Tấn (Tài 4720)
Đội 84: Giang Quý Bùi (Tài 2906) - Lâm Văn Tài (Tài 9043) - Cao Thanh 
Sang (Tài 7598) - Trần Vũ Bảo Sơn (Tài 2574) - Nguyễn Văn Mười (Tài 
9067) - Huỳnh Thanh Long (Tài 8095) - Trần Thiện Quang (Tài 4198) - 
Nguyễn Tùng Phương (Tài 3753)
Đội 85: Nguyễn Kim Bảo (Tài 2993) - Lê Hùng Mạnh (Tài 3640) - 
Nguyễn Công Thành (Tài 6595) - Lê Huy Quang (Tài 6881) - Đoàn 
Châu Giang (Tài 3522) - Phi Anh Dũng (Tài 6669) - Nguyễn Sỹ Hưng 
(Tài 9094) - Nguyễn Đăng Phúc (Tài 4774)
Đội 86: Trần Trọng Phú (Tài 4728) - Trần Đức Toàn (Tài 6941) - Nguyễn 
Trọng Tấn (Tài 4140) - Bùi Hữu Tuấn (Tài 4061)
Đội 87: Nguyễn Phúc (Tài 3736) - Trần Phương Thanh (Tài 3510) - Ngô 
Xuân Bằng (Tài 7470) - Tống Văn Sang (Tài 4173) - Nguyễn Đông Ba 
(Tài 7250) - Trần Minh Phú (Tài 3809) - Nguyễn Quang Huy (Tài 6962) 
- Ngô Đình Hưng (Tài 6751)
Đội 88: Nguyễn Duy Thanh (Tài 4249) - Lê Huy Long (Tài 3107) - Trần 
Thanh Bảo (Tài 2727)
Đội 89: Nguyễn Bảo Toàn (Tài 4417) - Phạm Anh Tuấn (Tài 8129) - Đậu 
Ngọc Hùng (Tài 3805) - Nguyễn Anh Hoàng (Tài 5275) - Lê Văn Biện 
(Tài 8129)
Đội 90: Nguyễn Anh Tuấn (Tài 2712) - Huỳnh Lê Anh Vũ (Tài 4421) 
- Nguyễn Phúc Đạt (Tài 4144) - Ngô Quang Dung (Tài 5974) - Trần 

Khánh Minh (Tài 3462) - Nguyễn Hoàng Tiến (Tài 9009) - Nguyễn Văn 
Bảo (Tài 6627)
Đội 91: Đặng Bá Lễ (Tài 4609) - Phạm Thanh Tùng (Tài 7743) - Hà 
Quang Hiền (Tài 2575) - Nguyễn Quang Tuấn (Tài 7609) - Trương Văn 
Út (Tài 6004)
Đội 92: Hồ Thanh Nam (Tài 7364) - Trần Ngọc Hưng (Tài 2676) - 
Huỳnh Long Anh (Tài 2642) - Phùng Hải Minh (Tài 6795) - Nguyễn 
Thanh Tâm (Tài 3560) - Quang Ngọc Toàn (Tài 7838) - Ngô Viết Trường 
Tín (Tài 6652) - Nguyễn Ngọc Lợi (Tài 3436)
Đội 93: Nguyễn Hồng Phụng (Tài 7028) - Nguyễn Chí Cường (Tài 4137) 
- Võ Nghĩa Hiệp (Tài 5117) - Võ Tiến Thuận (Tài 3707) - Huỳnh Kim 
Thoại (Tài 3204) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 4406)
Đội A1: Nguyễn Tiến Sỹ (Tài 7624) - Nguyễn Quang Vũ (Tài 3050) - 
Phan Ngọc Dư (Tài 9105) - Đỗ Xuân Hữu (Tài 5777) - Nguyễn Quốc 
Phi Long (Tài 3501) - Nguyễn Ngọc Hiệp (Tài 4567) - Đặng Ngọc Vinh 
(Tài 3501) - Nguyễn Hữu Nghĩa (Tài 3269) - Bùi Văn Toàn (Tài 7160) 
- Nguyễn Văn Khoa (Tài 6935) - Hồ Ngọc Cường (Tài 2567) - Hứa Văn 
Dũng (Tài 2502) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4569)
Đội A2: Bùi Minh Thái (Tài 2447) - Hồ Minh Phong (Tài 4211) - Đậu 
Đức Sơn (Tài 4739) - Võ Phan Thanh Sơn (Tài 7749) - Trương Công 
Thân (Tài 8240) - Nguyễn Phương Đại (Tài 4491) - Trần Ngọc Thiện 
(Tài 4438)
Đội A3: Phan Quốc Việt (Tài 4139) - Nguyễn Văn Danh (Tài 2412) 
- Trần Văn Vinh (Tài 5248) - Đỗ Văn Lâm (Tài 7976) - Hồ Vũ Hoàng 
(Tài 5288) - Nguyễn Văn Tam (Tài 4079) - Đinh Tiến Luyện (Tài 3597) 
- Đinh Trương Quốc Tuấn (Tài 4139) - Lê Văn Giảng (Tài 7130) - Phạm 
Văn Dũng (Tài 3418) - Lê Văn Phước (Tài 4734) - Hà Huy Thái (Tài 
4585) - Nguyễn Phương Thanh (Tài 2441) - Đào Xuân Hào (Tài 4138) 
- Mai Hữu Dũng (Tài 7522) - Nguyễn Thanh Toàn (Tài 5931) - Phạm 
Thanh Quang (Tài 4393) - Trần Lê Vũ Trọng Nghĩa (Tài 4439)
Đội A4:  Nguyễn Thanh Dũng (Tài 2141) - Lâm Trung Bình (Tài 7943) - 
Trương Hoài Phương (Tài 3023) - Huỳnh Thế Phương (Tài 8300) - Lê Tấn 
Huy (Tài 5574) - Võ Văn Chi (Tài 2678) - Kha Bình Thái (Tài 4594) - Bùi 
Văn Nghĩa (Tài 2435) - Bùi Nguyễn Trần Vũ (Tài 6857) 
Đội A5: Trương Công Bạch (Tài 3410) - Trầm Khánh Quy (Tài 2711) 
- Nguyễn Trường Chiến (Tài 4319) - Trần Minh Thi (Tài 9163) - Trần 
Văn Hận (Tài 2723) - Lý Trung Hùng (Tài 2731) - Nguyễn Chí Hiếu (Tài 
2725) - Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 7300) - Trần Chí Bình (Tài 7575) - 
Phạm Ngọc Hùng (Tài 3411)
Đội A6: Nguyễn Tấn Dũng (Tài 6162) - Nguyễn Cao Trí (Tài 2788) 
- Nguyễn Thanh Quang (Tài 4329) - Trần Minh Tấn (Tài 3989) - Lê 
Khắc Bằng (Tài 3898) - Nguyễn Văn Tường (Tài 4743) - Trần Văn Châu 
(Tài 4588) - Lê Thanh Phi (Tài 2782) - Phan Ngọc Chương (Tài 2788) 
- Nguyễn Minh Hồng (Tài 3611) - Lê Hoàng Sơn (Tài 5890) - Nguyễn 
Thanh Sơn (Tài 5257) - Võ Quốc Tuấn (Tài 2798) - Võ Ngọc Chuẩn (Tài 
7424) - Trần Cảnh Trí (Tài 7385)
Đội A7: Huỳnh Hồ Cường (Tài 7201) - Phan Bảo Duy (Tài 5942) - Phan 
Anh Tùng (Tài 7201) - Nguyễn Văn Hồng (Tài 4172) - Bùi Vinh Hiển 
(Tài 4844) - Lê Anh Kiệt (Tài 8008) - Đỗ Đình Nhân (Tài 4690) - Võ Văn 
Hải (Tài 4844) - Nguyễn Văn Vinh (Tài 6762)
Đội A8: Phạm Thiện Thông (Tài 6022) - Phan Thanh Tuấn (Tài 7360) - 
Nguyễn Ngọc Thụ (Tài 5857) - Bùi Văn Thuận (Tài 7086) - Hồ Tự Phu 
(Tài 4719) - Huỳnh Văn Minh (Tài 4334) - Huỳnh Đức Vinh (Tài 5597) 
- Hoàng Đình Lương (Tài 7407) - Huỳnh Văn Dũng (Tài 4338) - Lê Đức 
Phúc (Tài 8314) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 4389)
Đội A9: Nguyễn Hoàng Ngân (Tài 5055) - Nguyễn Mỹ Hồng (Tài 3911) 
- Phạm Minh Châu (Tài 5588) - Nguyễn Anh Kiệt (Tài 6944) - Phan 
Thành Vinh (Tài 7177) - Trần Văn Thâm (Tài 2966) - Nguyễn Phước 
Hoảng (Tài 4232)
Đội A10: Nguyễn Ngọc Chung (Tài 2982) - Nguyễn Thành Trung (Tài 
8258) - Trần Văn Út (Tài 3722) - Đỗ Tấn Trung (Tài 2982) - Bùi Trần 
Hoài An (Tài 3003) - Lê Văn Bình (Tài 4471) - Lý Minh Hùng (Tài 4019)
Đội A11: Nguyễn Đăng Khoa (Tài 4667) - Lưu Trọng Hải (Tài 5451) - 
Phạm Chu Trinh (Tài 4951) - Mai Thành Trung (Tài 7451) - Trần Văn 
Dón (Tài 3667) - Nguyễn Tư Anh (Tài 9170) - Nguyễn Hồng Quân (Tài 
4287)
Đội A12: Nguyễn Minh Cường (Tài 6559) - Nguyễn Thạc Thuận (Tài 
7415) - Trần Văn Vụ (Tài 3477) - Nguyễn Mạnh Cương (Tài 7549) - 
Đỗ Tuấn Nhật (Tài 9045) - Nguyễn Phan Nghị (Tài 4867) - Lê Nguyên 
Trường (Tài 2797) - Lộ Nho (Tài 6603) - Hà Thanh Mùi (Tài 5150)
Đội BD1: Mai Văn Thuấn(Tài 2810) - Nguyễn Trường Thám (Tài 7806) 
- Đàm Văn Thư (Tài 2810)
Đội BD2: Trần Minh Lượng (Tài 2869) - Phạm Ngọc Thanh (Tài 3245) 
Đội BD4: Nguyễn Xuân Cường (Tài 3887) - Trần Xuân Lân (Tài 5140) 
- Lương Xuân Sĩ (Tài 2658) - Trương Quang Mão (Tài 3973) - Nguyễn 
Văn Thanh (Tài 3973)
Đội BD5: Trần Văn Út Hết (Tài 8288)
Đội BD6: Trần Văn Dưỡng (Tài 5075) - Nguyễn Văn Ngữ (Tài 8151) - Lê 
Xuân Điệp (Tài 5147) - Võ Quốc Phú (Tài 5983) - Tô Văn Quyết (Tài 
5040) - Nguyễn Văn Linh (Tài 4529)
Đội ĐN1: Lê Thanh Hải  (Tài 8197) - Đặng Hữu Nở (Tài 8276) - Nguyễn 
Xuân Hùng (Tài 8197) - Bùi Trọng Chế (Tài 8190) - Nguyễn Công Đoán 
(Tài 3134) - Trần Văn Hùng (Tài 8116) - Tống Trung Kiên (Tài 8103) - 
Bùi Thanh Hùng (Tài 3145) - Hồ Thanh Phong (Tài 2610)
Đội ĐN2: Lê Trung Chánh Thi (Tài 7922) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 
7918) - Nguyễn Mạnh Hoa (Tài 9066)
Đội ĐN3: Ngô Minh Tiến (Tài 2553) - Trần Thanh Phương (Tài 2554) - 
Nguyễn Bảo Long (Tài 4558) - Nguyễn Quang (Tài 4558)
Đội ĐN4: Trần Quốc Sáng  (Tài 8279) - Lê Tuấn  (Tài 8083) - Hồ Tấn Tài 
(Tài 5178) - Nguyễn Văn Lý (Tài 8278) - Ngô Trọng Thanh (Tài 8278) - 
Nguyễn Huy Hổ (Tài 3867) - Trần Lâm Bình (Tài 8201)
Đội NT1: Phạm Quốc Tuấn (Tài 8048) - Nguyễn Sự (Tài 6083) - Nguyễn 
Văn Thắng (Tài 5704) - Ngô Việt Vinh (Tài 6117) - Phan Thương Hiếu 
(Tài 8051) - Vũ Huỳnh Phụng (Tài 5990) - Nguyễn Thị Sinh (Tài 5700) - 
Lê Hồng Phong (Tài 6119) - Nguyễn Duy Lân (Tài 6117)
Đội NT2: Phạm Ngọc Chánh (Tài 5714) - Nguyễn Ngọc Hải (Tài 5994) - 
Nguyễn Ngọc Hải (Tài 5994) - Võ Anh Huy (Tài 5715) - Trương Sơn (Tài 
8057) - Nguyễn Ngọc Linh (Tài 5715) - Hoàng Linh Tự Tính (Tài 6138)
Đội G1: Phạm Đô Thành (Tài 3561) - Nguyễn Ngọc Bình (Tài 4638) 
- Nguyễn Ngọc Trí (Tài 3839) - Nguyễn Việt Hùng (Tài 7886) - Huỳnh 
Thế Phượng (Tài 4828) - Phan Đình Huy (Tài 3452) - Ngô Văn Cường 
(Tài 4780) - Lê Văn Khương (Tài 3452) - Dương Kỳ Sơn (Tài 7025) - Trần 
Quang Dũng (Tài 4341) - Đoàn Minh Tài (Tài 4388) - Nguyễn Phúc 
Khanh (Tài 3888) - Lê Anh Thi (Tài 3407) - Sơn Ra (Tài 6203) - Nguyễn 
Văn Đức (Tài 4131) - Đồng Chánh (Tài 4745) - Nguyễn Văn Láng (Tài 
4890) - Phan Văn Tám (Tài 7295) - Nguyễn Văn Nhịn (Tài 6203) 
Đội G2: Trương Văn Hai (Tài 4699) - Hoàng Ngô Nam (Tài 4723) - Trần 
Xuân Hùng (Tài 4731) - Phan Thành Quang (Tài 4711) - Nguyễn Chí 
Hiển (Tài 4759) - Huỳnh Tuấn Hùng (Tài 3761) - Huỳnh Đức Nam (Tài 
4756) - Đinh Xuân (Tài 4711) - Lê Trường Sơn (Tài 7978) - Lư Hoàng 
Anh Tuấn (Tài 4612) - Đỗ Quốc Phục (Tài 8017) - Nguyễn Ngọc Thành 
(Tài 4489) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4612)
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Hàng ngày có hàng ngàn xe taxi Vinasun rong ruổi 
trên khắp nẻo đường phục vụ khách hàng, với hàng 
chục ngàn cuốc xe và cũng từng đó tình huống ứng 
xử của lái xe đối với khách hàng. Nhiều cuốc xe tốt 
mang lại cảm giác dễ chịu và gây ấn tượng tốt cho 
khách nhưng cũng còn nhiều cuốc xe “xấu” đem lại 
cho khách hàng sự khó chịu, bực bội hay phiền toái.
Mời những bác tài thân thương của chúng ta cùng 
chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ để cùng suy ngẫm, 
rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình...

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ

ĐÔI ĐIỀU TÂM TÌNH
CỦA LÁI XE MỚI VÀO NGHỀ TAXI

1. “Nghe lén” điện thoại
    - A lô! Phương à. Tài, khóa 20 
đây, nay có xe chạy không?
    - Ừ! Tài hả, có. Tao vẫn chạy đều, 
còn mày?
    - Có xe chạy đâu, tao thấy nản 
quá. Khóa mình xuống đội đã hơn 
20 ngày mà tao mới chạy được hai 
ca.
    - Đội mày dư tài à?
    - Không! 
    - Không dư sao không có xe chạy?

    - Vậy tao mới nản.
    - Tao không hiểu?
    - Có gì mà không hiểu. Này 
nhé: Đội trưởng họ cũng bị áp 
lực về doanh thu của đội, mình 
là lính mới doanh thu không ổn 
định nên ít có cơ hội vậy thôi.
    - Nhưng theo mình học trên 
lớp các thầy nói công ty không 
khuyến khích lái xe tăng ca vì rủi 
ro cao mà doanh thu cũng hạn 
chế.

    - Đó là chủ trương công ty vậy 
thôi còn thực tế ở dưới “công ty… 
đội” không phải như vậy đâu, 
khác xa. 

2. Mẩu thoại ở Phòng 
Đào Tạo Tuyển Dụng
    - Chào thầy! Dạ thưa… Thầy 
cho hỏi cái này xin ký xác nhận 
ở đâu?
    Chàng tài xế Taxi Vinasun trẻ 
mặc bộ đồng phục công ty còn 
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Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ

mới gọn gàng sạch sẽ, dáng vẻ 
hơi rón rén chìa tờ giấy xác nhận 
công nợ xin nghỉ việc về phía một 
cán bộ luống tuổi của phòng Tuyển 
Dụng Đào Tạo.
    - Chào anh! Cái này anh mang 
qua anh Đ… bàn kia xác nhận nha. 
Ông cán bộ này thỉnh thoảng được 
lái xe mới “phong” là “Thầy” thấy 
vui vui ngước lên hướng dẫn. 
    - Ủa! Hình như… anh mới học 
lớp nghiệp vụ Taxi Vinasun vừa rồi 
phải không? 
    - Dạ phải!
    - Sao? Bận việc gia đình hay 
kiếm được chỗ làm khác “thơm” 
hơn nên xin nghỉ phải không?
    - Dạ không!
    - Vậy sao?
    - Em không có xe chạy.
    - Chạy không nổi hay sao?
    - Từ hôm em xuống đội đã hơn 
ba tuần mà em được chạy có ba 
ca, doanh thu có ca triệu sáu, triệu 
ba, có ca có tám chín trăm nên đội 
trưởng không muốn phân xe. Hàng 
ngày em lên ca từ 4 giờ sáng. Sáng 
nào cũng có tâm trạng háo hức 
chờ được chạy nhưng hầu hết lại 
thấy buồn ngồi uống cà phê dài cổ 
đến sáu, bảy giờ sáng rồi lại ngao 
ngán quay về vì không có xe chạy.
    - Chắc lái xe dự bị đội em dư?
    - Dạ không phải vậy vì nhiều 
hôm em không có xe chạy nhưng 
đội trưởng vẫn năn nỉ lái xe cũ 
tăng ca dùm, trong khi đó lái xe 
“bị” đề nghị tăng ca hầu hết vì họ 
“nể”, “ngại từ chối” chứ họ cũng 
chẳng mặn mà gì bởi sự mệt mỏi 
và doanh thu hai ca tiếp theo cũng 
thấp.

    - À ra vậy! 
    - Chúng em nghe nói công ty 
vẫn duy trì chủ trương là tạo điều 
kiện cho những lái xe mới xuống 
đội được thử sức, học hỏi và hướng 
dẫn đào tạo thêm cho lái xe mới. 
Nghe vậy lái xe mới chúng em 
thấy mừng và an tâm lắm. Nhưng 
… chưa phải như vậy vì em đã cố 
chờ đợi thêm mà không thấy có cơ 
hội nên đành tìm cơ hội khác thầy.

3.Đôi điều suy nghĩ của 
người viết
    Trong kinh doanh thì mục tiêu 
lớn nhất của người quản lý là 
doanh thu. Đối với kinh doanh taxi 
của Vinasun thì duy trì doanh thu 
bình quân ổn định ở mức cao của 
mỗi đội xe có lẽ là ưu tiên lớn nhất 
của mỗi đội trưởng. Hiện tại mỗi 
đội xe của Vinasun có khoảng trên 
dưới 50 xe tức là mỗi đội có trên 
dưới 100 lái xe (Đội trưởng quản 
lý số lao động không nhỏ) . Mỗi 
cán bộ đội có cách thức quản lý, 
điều phối nhân lực và phương tiện 
riêng của mình. Những đội trưởng 
giỏi thường áp dụng những phương 
thức quản lý, điều phối hợp lý 
mang lại hiệu quả cao và có tính 
kế thừa, vững chắc. Thường những 
đội trưởng yếu hay bị “cuốn” vào 
cái luẩn quẩn “ngắn”, “vụn vặt”, 
“loay hoay” thậm chí “chống đỡ” 

“dấu diếm” cái sai, cái yếu. Tức là 
cán bộ đó không “đủ tầm” (thiếu 
tầm nhìn xa trông rộng) về quản 
lý điều hành khiến cho hiệu quả 
bị hạn chế.
    Thiết nghĩ: Những đội trưởng cần 
có kế hoạch cụ thể để đào tạo cho 
“lính mới” của mình thành “lính 
chiến” thực thụ từ môi trường thực 
tế để họ trưởng thành. Có như vậy 
đội mới không “bị động” về điều 
hành nhân sự. Thực tế những lái 
xe mới học qua lớp đào tạo nghiệp 
vụ taxi Vinasun ít ngày đầu họ chỉ 
được trang bị những kiến thức cơ 
bản về nội quy, quy chế, về đạo 
đức nghề nghiệp, văn hóa ứng 
xử và những kỹ thuật, kỹ năng cơ 
bản của nghề lái xe taxi còn môi 
trường thực tế mới “tôi luyện” , 
“rèn giũa” họ thành những “chiến 
binh” thực sự. 
    Công ty Vinasun có nhiều đội 
trưởng giỏi, có bản lĩnh. Trong đó 
nhiều đội trưởng còn biết kết hợp 
giữa phê bình với động viên khích 
lệ tinh thần một cách hài hòa. Biết 
cách “truyền lửa” cho lái xe của 
mình tinh thần kinh doanh và hội 
tụ sức mạnh của tập thể. Chúng 
ta rất cần có nhiều đội trưởng giỏi 
như vậy. Bởi có nhiều lái xe giỏi thì 
đội sẽ có doanh thu cao, nhiều đội 
có doanh thu cao thì nhân viên thu 
nhập sẽ cao, công ty phát triển.
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Năm nay
có Trung thu
Theo truyền thống, Trung thu 

là Tết của thiếu nhi, vì vào 
ngày này các em nhỏ luôn 

háo hức được bố mẹ mua cho 
những chiếc đèn lồng đầy màu 
sắc, được đi rước đèn và phá cỗ 

đêm trăng với những chiếc bánh 
trung thu ngọt lịm.
    Nhưng không phải em nhỏ nào 
cũng may mắn như vậy. Ở cái tuổi 
ăn chưa no lo chưa tới, nhưng có 
rất nhiều em đã phải bươn chải 

kiếm sống qua ngày vì điều kiện và 
hoàn cảnh của mình. Đối với các 
em ấy, Tết Trung thu, đèn lồng, 
rước đèn, phá cỗ… dường như là 
những điều xa xỉ chỉ có trong giấc 
mơ. Và Sang cũng vậy…

Bé Sang năm nay 10 tuổi và mồ côi cả cha lẫn mẹ, hằng 
ngày em đi đánh giày để kiếm sống. 

Em lân la ngắm nhìn những chiếc lồng đèn xinh đẹp và thầm 
ao ước mình cũng có một cái thì vui biết bao.

Nhiều lần vì mải mê ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ 
mà em phải chịu bao lời xua đuổi của chủ cửa hàng…

Cuộc sống tuy khó khăn cơ cực nhưng em vẫn cố gắng chiều 
khách. Em có cách nói chuyện rất hóm hỉnh khi mời: “Đánh 
giày đi chú, hôm nay cháu khuyến mãi giảm giá còn mười 
ngàn một chiếc (mọi khi cháu lấy hai chục một đôi!)”.

“Đánh giày đi chú, hôm nay cháu 
khuyến mãi giảm giá còn mười 
ngàn một chiếc”

1

2

3
4
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Sang có 1 chú khách quen làm lái xe taxi, chú ấy ngày nào 
thấy Sang cũng kêu Sang lại để ủng hộ. Tài xế: Hôm nay đánh được mấy đôi rồi con?

Sang: Dạ chưa được đôi nào hết chú ơi.
Tài xế: Vậy chú đánh mở hàng cho con nha!
Sang: Dạ! Con cảm ơn chú.

Biết Sang mong ước có một chiếc đèn lồng và được đưa đi chơi 
phố lồng đèn vào ngày Trung thu như bao bạn bè khác. Khi 
xuống ca, chú tài xế đã đưa Sang đi dạo phố, mua lồng đèn, và 
hai chú cháu vui vẻ ăn bánh đón Trung thu cùng nhau.

Sang được chú động viên khuyên nhủ rằng nếu chăm chỉ và 
cố gắng, sống tốt và làm nhiều việc tốt thì chắc chắn mọi 
ước mơ sẽ trở thành sự thật.

Những người thực hiện:
Tuấn Đạt, Minh Trung, Hoàng Tâm, Lan Thảo, Nhật Thảo, Ánh Nguyệt, Đức Thịnh, bé Quốc Tín.

Thôi con đừng buồn nữa, 
hãy cố gắng lên nhé!

Nhiều lồng đèn 
đẹp quá kìa con

Dạ! Nhiều đèn lồng 
rực rỡ quá chú ơi, 
con thích lắm!

Sang ơi !!!!

8

7

5 6

9

năm nay con có 
trung thu rồi chú ơi!

Hai chú cháu chơi đùa vui vẻ, bỏ lại sau lưng những mệt nhọc 
và âu lo của cuộc sống thường ngày và mong ước về một 
cuộc sống tốt đẹp hơn giữa Sài Gòn rực rỡ phồn hoa kia.
Có những ước mơ bé nhỏ bên trong tâm hồn rộng lớn…
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Nguyễn Trọng Hòa 3875 89 Trả ĐTDĐ Vertu (trị giá 400.000.000 VND)

2 Đào Văn Quí 7766 57 Trả 57.500.000 đồng, Macbook Air, 105 USD

3 Nguyễn Thanh Sang 8028 A2 Trả ĐTDĐ iPhone 5, dây chuyền  vàng 24K (1 lượng)

4 Mai Thành Trung 7451 A11 Trả Laptop Asus, ĐTDĐ Iphone 5,  1,5 chỉ vàng trang sức 18K, 2 đồng 
hồ đeo tay Casio

5 Nguyễn Công Nhựt 4343 71 Trả 1.000 dollar Canada, 7.000.000 đồng

6 Nguyễn Văn Vinh 6762 A7 Trả 40.000.000 đồng , mỹ phẩm

7 Huỳnh Thế Phương 8300 A4 Trả 1.000 USD

8 Lê Hồng Phúc 6813 62 Trả Túi xách  hành lý, cặp nhẫn cưới vàng trị giá 18.000.000 đồng

9 Hà Quang Hiền 2575 91 Trả 22.000.000 đồng

10 Huỳnh Quang Minh 5936 22 Trả Laptop Lenovo, ĐTDĐ Samsung Galaxy S5

11 Nguyễn Văn Công 6746 61 Trả 10.000.000 đồng, ĐTDĐ iPhone 5, ĐTDĐ Samsung

12 Nguyễn Ngọc Thao 5322 07 Trả ĐTDĐ iPhone 6, 4.000.000 đồng

13 Hồ Hoàng Hải 6983 69  Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S6, ĐTDĐ iPhone 4S

14 Nguyễn Quang Khánh 6622 25 Trả 10.000.000 đồng, 200 USD, Giỏ xách

15 Trần Khánh Quy 2711 45 Trả 2 Ipad, Laptop Lenovo

16 Bùi Văn Nghĩa 2435 A4 Trả Ipad, ĐTDĐ iPhone 5, máy chụp hình Canon

17 Nguyễn Văn Thắng 4833 66 Trả Laptop SonyVaio, ĐTDĐ Iphone 5S, Balo quần áo

18 Trương Quốc Thái 2516 32 Trả ĐTDĐ Iphone 6, ĐTDĐ Iphone 5

Trong Tháng  09/2015 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 815 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong việc hoàn trả lại tài sản của khách hàng đánh rơi trên xe taxi, với tổng số tiền thưởng là 85.900.000 đồng. Sau đây 
là danh  sách một số các lái xe tiêu biểu:

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

>> TIN KHEN THưỞNG

* Vừa qua, Công đoàn Cơ sở Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam đã được UBND Quận 5 tặng 
giấy khen về thành tích xuất sắc thực hiện 
Chương trình mục tiêu “3 giảm” giai đoạn 2011-
2015.
* Trong tháng 9, Công ty CP Ánh Dương Việt 
Nam đã phối hợp Liên Đoàn Lao Động Quận 5 
và Phòng Tư Pháp Quận tổ chức Lớp “Phổ biến 
kiến thức pháp luật lao động và pháp luật giao 
thông đường bộ” cho anh em lái xe. Có 250 lái 
xe đại diện tham dự lớp.

Tin ngắn công đoàn
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