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BAN BIÊN TẬP

Vinasun Corp. 
Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu

2014-2015

Đối mặt băng cướp lúc rạng sáng

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) tiếp tục 
được vinh danh là “Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu - năm 

2014-2015” tại buổi lễ trao giải và tôn vinh các doanh nghiệp đạt 
giải vào Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
    Vinasun Corp. vinh dự nằm trong TOP 50 “Doanh nghiệp TP 
HCM tiêu biểu - năm 2014-2015” sau khi trải qua cuộc thẩm 
định, xét chọn trong tổng số gần 200.000 doanh nghiệp trên toàn 
thành phố. Đây là danh hiệu cao quý của TP HCM do UBND 
thành phố ban hành quy chế xét chọn và quyết định công nhận 
từ kết quả xét chọn do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức.
    Danh hiệu “Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu - năm 2014-
2015” được bình chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá chặt chẽ, 
trong đó tập trung vinh danh các doanh nghiệp có doanh thu và 
lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch, có các giải pháp mới 
phục vụ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đóng góp ngân sách 
nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, 
thực hiện các chính sách đối với người lao động và trách nhiệm 
xã hội, cộng đồng... 

Vật hoàn cố chủ:
Kẻ khóc người cười

Nhóm thực hiện máy thu hồi gas 
nhận giải Nguyễn Văn Trỗi

Chăm sóc xe tốt sẽ mang lại 
doanh thu cao
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Lái xe Phạm Hữu Thanh 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 
Đào Văn Quí

Lái xe Phạm Hữu Thanh - CN1:

    Sáng ngày 19/10/2015 Ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng 
giám đốc Thường trực kiêm Giám đốc taxi Vinasun đã 
trao giấy khen và tiền thưởng 1.000.000đ cho tài xế 
Phạm Hữu Thanh, tài 5587, đội A6, chi nhánh 1 nhằm 
tuyên dương cho hành động tự giác trả lại chiếc ví có 
tổng số tiền 92.000.000đ cho khách hàng. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2015 
anh Thanh đón vị khách nam trên 50 tuổi đi từ địa 
chỉ 12/6 Trần Quang Khải, Q.1 đến tòa nhà Becamex, 
tỉnh Bình Dương. Đến nơi khách hàng thanh toán số 
tiền cước là 437.000đ, hai bên vui vẻ chào tạm biệt 
nhau. Anh Thanh chạy xe về sân bay Tân Sơn Nhất 
xếp tài và anh tiếp tục đón một khách nam người Nhật 
đi về số 101 Nguyễn Du, Q.1. Xong anh quay về sân 
bay xếp tài, đang chờ đến lượt mình anh nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài khách đi Bình Dương làm rơi ví 
tiền trên xe. Lúc này đã hơn 20 giờ anh Thanh toát 
mồ hôi khi nhận được tin bởi vị khách đã đi từ chiều, 
anh cũng đã chở thêm một lượt khách, e rằng chiếc ví 
không còn. Thế nhưng bật đèn kiểm tra anh Thanh bất 
ngờ khi thấy ở dãy ghế phía sau có chiếc ví nằm sát 
vào phần tựa lưng trên chiếc ghế gần cửa, anh Thanh 
thở phào nhẹ nhõm. Lúc 22 giờ 50 phút anh Thanh có 
mặt tại công ty trả lại chiếc ví cho khách bên trong 
gồm có 22.000.000đ, 380.000 Yên Nhật và 5 thẻ cá 
nhân. Tổng số tiền là 92.000.000đ.
    Đây không phải là lần đầu tiên anh Thanh trả lại tài 
sản cho khách, năm 2013 anh cũng đã trả 10.000USD 
cho hai vị khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và cũng 
được công ty thưởng nóng 1 triệu đồng, đồng thời được 
vinh danh trong hàng loạt sự kiện về gương người tốt 
việc tốt diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội…

Nhân viên điều hành ĐTT Huỳnh 
Dũng Linh:

    Bên cạnh các bác tài trung thực trả lại tài sản cho 
khách được khen thưởng, các nhân viên điều hành 
làm tốt công tác của mình cũng được lãnh đạo công 
ty tuyên dương. Mới đây, anh Huỳnh Dũng Linh - 
Nhân viên điều hành điểm tiếp thị khách sạn Rex 
thuộc đội VIP 1 vừa được tặng giấy khen và tiền 
thưởng vì đã có thái độ phục vụ khách hàng nhiệt 
tình, chu đáo trong suốt thời gian dài làm việc. Anh 
đã được chính những vị khách lưu trú tại khách sạn 
đánh giá làm vệc tốt, thân thiệt và sẵn sàng giúp 
đỡ hành khách. 
    Đại diện lãnh đạo khách sạn Rex đã trực tiếp 
gửi thư đến Vinasun nhận xét về Huỳnh Dũng Linh 
như sau: Mặc dù ở vai trò điều hành xe Vinasun tại 
khách sạn nhưng bạn Linh rất nhanh nhẹn, năng 
động, hỗ trợ rinh, vác hành lý cho khách lên, xuống 
rất tận tình. Ngoài ra, Linh luôn vui vẻ, chào hỏi 
khách ra vào khách sạn. Những hành động đẹp 
này đã góp phần giúp khách sạn chúng tôi nâng 
cao chất lượng phục vụ. Cảm ơn về sự hợp tác của 
hai đơn vị”.
    Nói về phần thưởng nhỏ vừa nhận được, Linh cho 
biết: “Tôi tốt nghiệp cao đẳng ngành du lịch, từng 
có thời gian ngắn làm hướng dẫn viên nên tôi thích 
hoạt động giao tiếp, trò chuyện khách hàng và giúp 
đỡ họ khi cần. Nói chung, tôi hỗ trợ được những gì 
cho khách hàng, lái xe tôi đều làm, không nề hà. 
Ngoài ra, với lợi thế biết tiếng anh tôi thường giúp 
khách tư vấn nơi tham quan, mua sắm, chỉ đường 
đi… Có lẽ vì thế tôi được khách quý mến và đánh 
giá cao”.
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ông Phạm Văn Sang - Giám Đốc Khối Pháp Chế trao giấy khen công 
ty cho lái xe Trần Ngọc Vinh Quang

Nhân viên ĐTT Nguyễn Thị Hường nhận giấy khen từ 
ông Tạ Long Hỷ - PTGĐ TT kiêm Giám Đốc Taxi

Lái xe Trần Ngọc Vinh Quang

    10 giờ 15 phút ngày 1/10/2015, nghe đài nổ điểm 
tại địa chỉ 688 Lê Quang Định, Q. Gò Vấp lái xe Trần 
Ngọc Vinh Quang nhanh tay đón một vị khách nam 
tên Quốc đi đến công ty trên đường Hoa Mai, Q.Phú 
Nhuận. Đến nơi anh Quốc yêu cầu anh Quang đợi vài 
phút vào lấy hồ sơ sau đó xe tiếp tục lăn bánh đến tòa 
nhà Bitexco, Q.1. Bỏ khách xuống xong, trên đường đi 
tìm cuốc khách khác đến góc đường Lý Tự Trọng, Q.1 
anh nhận được cuộc gọi từ chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - 
nhân viên điều hành điểm tiếp thị Bitexco thông báo 
anh Quốc để quên tập hồ sơ bìa giấy cứng bên trong có 
bao thư tiền. Nhìn quanh khắp xe anh Quang thấy tập 
hồ sơ được đặt trên tapi anh Quang xác nhận đã tìm 
thấy và ngay tức khắc cho xe quay lại tòa nhà Bitexo 
trả lại tập hồ sơ và số tiền 58.800.000đ cho anh Quốc. 
    Ngày được công ty tặng giấy khen và tiền thưởng 
500.000đ tuyên dương cho hành động trung thực của 
mình, anh Quang phấn khởi chia sẻ: “Khi tôi nhận 
được điện thoại, nhìn thấy cái bìa cứng tôi cũng không 
mở ra xem mà quay xe lại luôn, lúc trả lại tôi cũng 
không biết bên trong có những gì và bao nhiêu tiền. 
Tôi chỉ mong sớm trả lại đồ cho anh Quốc để còn đi 
đón cuốc khác. Và thật vui đã nhận được phần thưởng 
ý nghĩa khích lệ tinh thần từ công ty. Trước đó, có một 
lần tôi trả lại điện thoại cho khách được công ty thưởng 
100.000đ”.

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM 25 ĐN3 G1 G2 BD2 05 43 12 14 BD4
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD2

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT3

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 09/2015 CN doanh thu cao 09/2015
HẠNG CHI NHÁNH

1 CN Bình Dương
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 5

Nhân viên điều hành ĐTT Nguyễn 
Thị Hường:

    Tại quán bar Lush (số 2, đường Lý Tự Trọng, 
P.Bến Nghế, Q.1) vào mỗi tối thứ 2 khách hàng nữ 
sẽ được miễn phí hoàn toàn. Do vậy đây là ngày 
quán Lush có đông khách đến chơi. Tại đây, hơn 1 
giờ sáng ngày 1/9/2015, chị Nguyễn Thị Hường - 
Nhân viên điều hành điểm tiếp thị đội 3 đang điều 
hành xe đã vô tình dẫm lên chiếc Iphone 4S rơi 
ngay dưới góc cây me trước cửa quán. Chiếc điện 
thoại không bị khóa, mở ra xem chị thấy toàn tiếng 
Nhật, biết rằng đây là điện thoại do khách người 
Nhật làm rơi, chị chờ chủ nhân gọi lại. Mãi đến 
hết ca trực không thấy ai gọi chị Hường gọi báo cho 
đội trưởng biết mình nhặt được Iphone và đang giữ 
nó. Đến trưa vị khách nhờ bạn người Việt gọi vào 
số điện thoại Iphone 4S hỏi xem ai nhặt được cho 
xin lại. Đến 21 giờ cùng ngày, chị Hường đã trả lại 
chiếc điện thoại cho cô gái người Nhật, cô này bảo 
rằng không biết điện thoại rơi ở đâu, khi nào? Buổi 
trưa ngủ dậy nhớ ra nên gọi… cầu may, không ngờ 
cô đã gặp người tốt bụng. 
    Hành động không tham của rơi của chị Hường 
được công ty trao tặng giấy khen và tiền thưởng 
500.000đ. Chị Hường cho biết, trong suốt 6 năm 
làm nhân viên điều hành chị đã nhiểu lần trả lại ví 
khách làm rơi ngay tại điểm tiếp thị khi khách lên, 
xuống xe.
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Giang Viễn Chinh - Tổ 
trưởng tổ đồng
    Trước đó công ty có hai chiếc 
máy thu hồi, lọc và sạc gas tự động 
(của Italia sản xuất) đặt tại xưởng 
1 và xưởng 2. Hai máy này không 
đáp ứng đủ và kịp thời cho gần 
5.000 chiếc taxi hiện có. Nhóm 
chúng tôi nhận được sự chỉ đạo 
của ban giám đốc khối Xưởng mà 
trực tiếp là giám đốc Đặng Phước 
Thăng cần phải tự chế tạo ra chiếc 
máy tương tự, bởi vì nhập máy mới 
của ITALIA giá 90 triệu đồng/chiếc, 
còn máy của Trung Quốc cũng hết 
57 triệu đồng/chiếc. Giám đốc 
bảo mua mới nhiều máy chi phí 
sẽ rất lớn nên chúng tôi phải làm. 

Nhóm chúng tôi gồm 3 người thực 
hiện chính bắt tay làm chiếc máy 
trong vòng 2 tháng. 
    Khi bắt tay vào làm tôi đã mua 
sách đọc, tra cứu thông tin trên 
mạng internet, hỏi cư dân mạng… 
những vấn đề kỹ thuật đang vướng 
mắc. Khi làm đến bộ phận lọc 
gas và giải nhiệt gas, chúng tôi 
gặp khó khăn, nhưng đây là bộ 
phận giúp tiết kiệm được chi phí. 
Chúng tôi phải làm thế nào để xả 
gas cũ, bơm gas mới mà không gây 
ô nhiễm môi trường. Được sự cho 
phép của ban giám đốc, chúng tôi 
mở cái máy của Italia ra để nghiên 
cứu cấu tạo bên trong.
    Tuy nhiên khi thực hiện, chúng 

tôi đã gặp nhiều khó khăn, đặc 
biệt là bộ phận máy cảm biến áp 
suất, đặt mua mới từ nước ngoài 
giá cao đến 5 triệu đồng/cái. Thế 
là chúng tôi chia nhau đi đến các 
khu chợ bán phế liệu khắp thành 
phố như khu Trung Sơn, Âu Cơ, 
Lũy Bán Bích, Hà Tôn Quyền, 
Đầm Sen… để “săn” đồ cũ còn tốt 
với giá chỉ khoảng 150.000đ/cái. 
Nhiều ngày chúng tôi loay hoay 
với cái máy đến 8 giờ tối. Đến 
nỗi ngủ chúng tôi cũng thấy đang 
nghiên cứu nó. Khi làm gần đến 
lúc kết thúc, chúng tôi cũng nghĩ 
ra nhiều ý tưởng mới, ví như lúc 
đầu chúng tôi điều khiển bằng cơ, 
muốn lọc và sạc gas chúng tôi phải 

Ngày 15/9/2015, Thành đoàn 
TP.HCM đã trao giải thưởng 
Nguyễn Văn Trỗi (lần thứ VIII) 
cho nhóm nghiên cứu lắp ráp 
“máy thu hồi, lọc và sạc gas tự 
động” của Xưởng sửa chữa ô 
tô Thành Công. 
Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi 
được chọn trao cho thanh niên 
các đơn vị, công ty có những 
sáng kiến mới mang lại hiệu 
quả trong sản xuất kinh doanh. 
Đây là lần thứ VIII thành đoàn 
TP.HCM tổ chức trao giải này. 
Dưới đây là chia sẻ của 3 
người thực hiện chính là các 
anh Giang Viễn Chinh, Lê Minh 
Nhựt và Trần Văn Bảy về những 
khó khăn, trở ngại trong quá 
trình thực hiện và hoàn thiện 
chiếc máy này đưa vào hoạt 
động hiệu quả.

Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi:
Sáng kiến chế tạo máy thu hồi gas

Từ trái sang anh Giang Viễn Chinh, anh Lê Minh Nhựt, anh Trần Văn Bảy 

NGỌC MINH
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có người đứng chờ để ấn nút khi 
gas đầy, nhưng sau này nghiên cứu 
chúng tôi thiết kế được bộ phận tự 
động ngắt khi gas đầy, chu trình 
hoàn tất. 
    So sánh chiếc máy của chúng 
tôi và máy nhập từ Italia thì chiếc 
máy chúng tôi đơn giản và thông 
thoáng hơn. Chiếc máy Italia làm 
rất kín, hệ thống mạch điện tử 
thiết kế rất phức tạp mình không 
thể làm y chang và đẹp đẽ như họ. 
    Hoàn thành xong, tổng chi 
phí chiếc máy là 18 triệu đồng, 
được ban Tổng Giám đốc công ty 
nghiệm thu, Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 
kiểm định, dán tem. Sau đó, lãnh 
đạo công ty “đặt hàng” sản xuất 10 
máy trang bị cho 5 xưởng. Chúng 
tôi mất 5 tháng để hoàn thành 
xong 10 máy và đưa về các xưởng 
hoạt động, đến nay vận hành rất 
tốt. Chúng tôi rất vui khi 10 chiếc 
máy này đã góp phần tiết kiệm 
công ty khoản chi chí đầu tư trang 
thiết bị hàng trăm triệu đồng, giúp 
tài xế nhanh chóng lấy xe đi kinh 
doanh, tiết kiệm được thời gian. 
Từ khi 10 chiếc máy đưa vào hoạt 
động đến nay chưa xảy ra lỗi kỹ 
thuật, bảo đảm đúng thời gian. 
    Đến nay, ngoài sự tự hào khi 
nhìn những chiếc máy mình làm 
ra hoạt động tốt chúng tôi cũng rất 
vui được công ty, tổ chức, đoàn 
thể công nhận. Đó là nhờ vào sự 
chỉ đạo đúng đắn của ban giám 
đốc, sự đoàn kết tập thể của anh 
em trong đội làm máy, bao gồm 
những anh em đứng phía sau trợ 

giúp tìm tòi, tìm kiếm mua về các 
trang thiết bị. 

Lê Minh Nhựt - Tổ trưởng 
điện - điện lạnh
    Tôi phụ trách về điện - điện lạnh, 
tôi và anh Chinh kết hợp với nhau 
rất chặt chẽ trong quá trình thiết 
kế và lắp ráp máy. Bộ phận khó 
nhất mà chúng tôi vấp phải là giải 
nhiệt, phải tính toán công đoạn 
giải nhiệt khi khí gas bơm cao thì 
phải giải nhiệt lạnh để dung hòa 
áp suất, nếu không giải quyết được 
sẽ rất nguy hiểm. Vướng ở công 
đoạn này hơn 1 tháng, tôi tìm đọc 
hết 3 quyển sách, lướt hàng trăm 
trang mạng, hỏi hàng chục người 
về vấn đề này, đồng thời mất gần 
6 bình gas bơm, xả chúng tôi mới 
tìm được cách phắc phục nhược 
điểm này và phương cách làm sao 
để tách nhớt ra. Chúng tôi đã thiết 

kế lò xo, lập trình bo mạch bơm 
gas đầy sẽ tự động ngắt. Bây giờ 
nhìn những chiếc máy do anh em 
chúng tôi làm ra, cảm thấy thật tự 
hào.

Trần Văn Bảy - Tổ trưởng 
tổ cơ khí điện:
    Tôi làm nghề thợ tiện từ năm 
1995 đến nay nhưng chưa bao giờ 
tôi làm khung sườn máy lọc khí 
gas. Nhận được sự chỉ đạo của 
ban giám đốc tôi bắt tay vào thực 

hiện và tôi suy nghĩ làm sao cho 
khung sườn đẹp, đạt chất lượng 
vì nó là bộ mặt của cái máy, phải 
làm sao đẹp như máy nhập khẩu. 
Mới đầu tôi cũng gặp khó khăn vì 
nào giờ tôi chưa làm những cái ru 
lô uốn cong, trong quá trình đó tôi 
làm đi làm lại do độ uốn không 
đạt yêu cầu, kích thước sai số chưa 
đạt chuẩn, thế là làm lại. Cái đầu 
tiên gần 1 tháng tôi mới hoàn 
thành, nhìn vào tôi tự tin sẽ được 
duyệt, bởi vì mình nhìn đẹp mọi 
người cũng sẽ nhìn được. Tôi làm 
xong bàn giao cho Nhựt và Chinh, 
thấy hai bạn nghiên cứu những bộ 
phận chưa đạt khá vất vả nhưng 
tôi tin cả hai sẽ làm được. Vì tôi tin 
chúng ta là người Việt Nam luôn 
cần cù, chịu khó thì không có gì 
là không thể. Sau này khi sản xuất 
10 bộ khung khác dễ dàng hơn cái 
đầu tiên nhiều 

Cuối năm 2014, khối Xưởng ra mắt chiếc máy thu hồi - lọc và sạc 
gas tự động do chi đoàn Thanh niên xưởng Thành Công sản xuất. 
chiếc máy hoạt động theo chu trình khép kín: Hút và lọc tách nước 
và tạp chất ra khỏi gas lạnh sau đó sạc gas tinh vào lại xe trong 
khoảng thời gian lập trình 11 phút/xe (Rút gas và lọc 5 phút, rút 
chân không 5 phút, sạc gas vào xe 1 phút), bảo đảm an toàn tuyệt 
đối khi sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường. 10 chiếc máy được 
lắp ráp và đưa vào sản xuất 5 tháng sau đó với giá 18 triệu đồng/
chiếc, giúp làm giảm chi phí đầu tư trang thiết bị cho công ty hơn 
720 triệu đồng/năm.
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Nghề taxi 
     giúp tôi điểm tựa vào đời

NGỌC DUYÊN

Trong năm 2014, tài xế Vũ Tiến 
Huy, tài 6103, đội ĐN3, chi nhánh 
Đồng Nai xuất sắc đạt giải doanh 
thu cao nhì chi nhánh. Để trở thành 
một trong những người có doanh 
thu, anh Huy đã mất khá nhiều 
thời gian công sức thiết lập và xây 
dựng một lượng khách hàng thân 
thiết. Bên cạnh doanh thu cao, 
anh còn giữ xe luôn sạch đẹp và 
từng nhận giải nhất bảo quản xe 
tốt nhất chi nhánh trong các năm 
2012, 2014. Riêng trong năm 2015, 
anh tụt xuống, chỉ đạt doanh thu 
cao nhất đội mà nguyên nhân là 
do bận tập trung… xây nhà.

Mê game bỏ học đại 
học
    Theo lái xe Vũ Tiến Huy, anh 
chưa từng nghĩ mình sẽ sống bằng 
nghề taxi, gia đình anh càng tuyệt 
đối không. Bởi cả gia đình dòng 
họ, bố mẹ đều làm trong ngành 
công an, đứa em gái duy nhất 
cũng theo chân cả nhà vào ngành. 
Nhà có hai anh em nên bố mẹ rất 
kỳ vọng vào Huy - đứa con trai độc 
nhất của ông bà. Không phụ lòng 
bố mẹ, Huy đỗ cao vào trường Đại 
học Kinh tế TP.HCM với số điểm 
21,5, cả nhà đầy tự hào vui mừng 
tạo cho Huy điều kiện học hành 
tốt nhất. Trong khi những đứa 
bạn khó khăn vừa học vừa đi làm 
thêm đủ nghề dạy học, phụ quán 

cà phê, phát tờ rơi, bán hàng… để 
kiếm thêm tiền trang trải chi phí 
học hành thì Huy không cần lo 
bất kỳ khoản tài chính nào, tất cả 
được bố mẹ tài trợ đầy đủ, Huy chỉ 
việc chú tâm học thành tài. Mọi 
chuyện suôn sẻ thuận lợi mãi cho 
đến năm ba đại học, bị bạn bè rủ 
rê Huy đâm nghiện game nặng, 
ăn ngủ trên bàn game. Trả giá 
cho những tháng ngày chìm đắm 
trong game là Huy nợ quá nhiều 
học phần bị nhà trường bắt ở lại 
một năm học cùng khóa dưới. Nản 
chí Huy nghỉ học về nhà trong 
tiếng gầm thét đầy giận dữ của bố, 
những giọt nước mắt đau lòng của 
mẹ. 
    Thời gian sau Huy tham gia lớp 
trung cấp công nghệ thông tin về 

quản trị hệ thống mạng. Học xong 
Huy làm cho công ty Viettel, công 
việc buộc Huy đi khắp nơi, thời 
gian ngoài đường nhiều hơn ở nhà 
nhưng lương bổng thì không cao 
lắm. Nhất quyết muốn đưa Huy 
vào ngành công an, người chú họ 
gợi ý anh đi học bằng lái xe xin vào 
lái xe công trong trụ sở chú đang 
làm việc vì bác tài nơi ấy chuẩn 
bị nghỉ. Nghe theo lời chú, anh 
đi học bằng lái, lấy bằng lái xong 
Huy lại được một ông chú quen 
đang lái xe cho Vinasun ở TP.HCM 
rỉ tai “Lái taxi Vinasun được lắm, 
thu nhập cao, mỗi tháng trên dưới 
chục triệu đồng…”. Thế là Huy 
“vác thân” qua Vinasun chạy thử. 
Không ngờ Huy thích môi trường 
làm việc và quyết định ở lại gắn 

Lái xe
Vũ Tiến Huy
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phụ trách đưa rước. Huy cũng tiết 
lộ là ngày nào anh cũng có 1 - 2 
cuốc đi từ Đồng Nai lên Sài Gòn 
và ngược lại, nhờ vậy những mối 
khách như thế đã đẩy doanh thu 
của anh lên cao. Chưa kể vào ngày 
cuối tuần anh chở những vị khách 
quen người nước ngoài đi Hồ Tràm 
hay tham quan TP.HCM. 
    Anh tổng kết, khoảng 80 - 90% 
doanh thu ca kinh doanh đều xuất 
phát từ nguồn khách mối. Và để 
giữ chân khách anh luôn giữ uy 
tín, đưa rước đúng giờ, hẹn đúng 
thời gian đến, không chơi giờ… 
dây thun, đặt biệt với khách nước 
ngoài nhờ biết tiếng Anh khi còn 
đi học, anh giao tiếp tốt để nắm 
bắt ý khách, không dùng quá nhiều 
ngôn ngữ… hình thể. Ví như khách 
người Đức, Hà Lan… bắt buộc phải 
luôn đúng giờ, khách người Nhật, 

Hàn Quốc dễ hơn họ có thể chờ 
xe thêm vài phút. Huy còn tiết lộ, 
điều may mắn là xưa giờ anh gặp 
khách hàng khá dễ thương, không 
bị gây khó dễ. Tuy nhiên, đối với 
khách anh luôn nhiệt tình giúp đỡ 
họ. 
    Theo anh, từ ngày vào Vinasun 
lái xe .có thu nhập ổn định, trung 
bình anh kiếm được khoảng 10 
triệu đồng/tháng. Điều anh tự hào 

nhất là ba mẹ đã yên tâm, không 
còn phàn nàn hay lo lắng cho anh. 
Nhưng quả thật hiện nay anh vẫn 
là thành viên “lạc” trong đại gia 
đình toàn là công an, nhà vợ anh 
cũng trong ngành này, riêng vợ 
làm kế toán. 
    Nhớ lại những tháng ngày mê 
game bỏ ngang con đường đại 
học, anh rất hối hận, bây giờ bạn 
bè của Huy ai cũng đi làm có vị trí 
nhất định, còn mình chỉ là một tài 
xế taxi. “Hồi xưa không hiểu sao 
tôi mê chơi game đến thế, bây giờ 
máy tính, mạng internet trang bị 
đầy nhà mà tôi nào có thích chơi 
game nữa đâu. Nhưng đúng như 
ông bà ta thường nói có sinh con 
mới hiểu lòng cha mẹ, bây giờ tôi 
xây dựng gia đình nhỏ, sinh 2 con 
một trai 1 gái và tôi cũng lo lắng 
con mình sau này mê game mặc 

dù bây giờ các cháu còn nhỏ. Tôi 
tự nhủ sẽ… canh chừng để chúng 
không đi theo vết xe đổ của tôi. 
Tôi thấu hiểu sâu sắc nỗi buồn khổ 
tôi gây ra cho cha mẹ lúc bấy giờ. 
May mắn là mấy năm nay tôi có 
công việc tốt, thu nhập khá, chí 
thú làm ăn, ba mẹ cũng đỡ vất vả 
vì tôi.” - Huy trải lòng. Anh khẳng 
định, Vinasun sẽ còn là “bến đỗ” 
lâu dài của anh 

bó với Vinasun, tính từ ngày vào 
công ty (tháng 9/2010) đến nay đã 
hơn 5 năm. 

Lái taxi vì thích Vinasun
    Khi được hỏi điều gì anh thích 
nhất ở Vinasun? Huy nói: “Tôi 
thích nhất đó là tinh thần đồng 
đội, anh em rất đoàn kết, luôn 
nâng đỡ nhau, không khí làm việc 
rất thoải mái. Khi mới vào đội, là 
lính mới tôi được anh Quyết, anh 
Nguyên giúp đỡ nhiều, nhờ vậy 
doanh thu cũng đạt chỉ tiêu. Đặc 
biệt là tính tôi thích đi đây đó, thế 
nên tôi nhận thấy nghề taxi khá 
phù hợp với mình”. 
    Theo Huy, nghề này nếu tự bơi 
một mình sẽ không làm nên “cơm 
cháo” gì, phải có đồng nghiệp hỗ 
trợ nhau khi khách gọi trùng giờ 
không thể phục vụ hết được. 5 
năm đủ thời gian để Huy giữ lượng 
khách mối ổn định. Khu vực anh 
chạy chủ yếu là khu công nghiệp, 
anh có 5 khách mối đi làm mỗi 
ngày từ thứ 2 đến thứ 7, hai người 
làm giờ hành chính và 3 người 
làm ca, trung bình 3 người làm ca 
anh chở đi về mỗi ngày kiếm được 
khoản 1,3 triệu đồng. Ngày Huy 
xuống ca sẽ do anh chạy cùng tài 
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Chăm sóc xe tốt
           sẽ mang lại doanh thu

NGỌC MINH

Mới ghép tài chỉ hơn một năm nhưng Trần Thị Thanh Hà 
và Trần Thế Dũng (tài 3303, đội VT1, chi nhánh Vũng 
Tàu) đã đoạt giải 5 bảo quản xe tốt nhất công ty năm 
2014. Đặc biệt, trước đó, lái xe Trần Thị Thanh Hà đã 
từng nhận giải xe đẹp công ty và xe đẹp nhất đội. Nói 
về giải thưởng, cả anh Dũng và chị Hà cho biết, để có 
một chiếc xe sạch đẹp cần phải phải qua một quá trình 
chăm sóc xe từng ngày, chăm chút siêng năng lau chùi, 
vì vậy xe mới luôn sáng sạch, tinh tươm. Dưới đây là 
chia sẻ của hai anh chị lái xe với các bác tài cách làm 
thế nào để ‘săn” được giải thưởng xe đẹp công ty.

Trần Thế Dũng: Cưng 
xe nhận được đãi ngộ 
khách đông
    Trước đây tôi lái xe ngoài, 
thường xuyên đi Sài Gòn nhận 
thấy xe taxi Vinasun nhiều được 
khách hàng cực kỳ ưa chuộng, rồi 
về Vũng Tàu tôi được anh em rủ 
đi chạy taxi. Thế là bỏ mức lương 
4 - 5 triệu đồng/tháng tôi qua 
Vinasun, lương tăng lên rõ rệt. Sau 
này nhà có việc tôi xin nghỉ, thời 
gian sau vào chạy tiếp. Qua tiếp 
xúc với cô Hà, tôi quý mến cô ấy 
và xin ghép tài chạy chung. Cô Hà 
chạy xe 4 chỗ, tôi cũng thích xe 4 
chỗ, cô ấy chăm sóc xe kỹ tôi cũng 

vậy, thế là hợp nhau, âu đó cũng là 
cái duyên. Mỗi khi xuống ca, hai 
anh em luôn tự giác lau chùi, kỳ cọ 
xe sạch sẽ. Ngoài ra, lúc nào rảnh 
rỗi là tôi mang xe ra lau những 

chỗ còn dơ, giũ sạch cát bụi trên 
xe. Lúc nó bị hỏng hóc chỗ nào là 
mang đi sửa chữa ngay, không để 
“bệnh” nặng thêm. 
    Với tôi, phương tiện làm ăn 

Lái xe Trần Thị Thanh Hà
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ở Vũng Tàu nhận 
xe khác chạy mà 
lòng nôn nao. Lúc 
nhận được tin đạt 
giải công ty, tôi 
thật sự bất ngờ 
không nghĩ được 
nhận giải cao thế, 
cảm giác rất hạnh 
phúc và tự hào, đó 
là kết quả công 
lao bao ngày đêm 
chúng tôi chăm 
chút, giữ xe. Theo 
tôi, giải thưởng 
không tự tìm tới 
mà mình phải cố 
gắng nỗ lực. 
    Năm nay, hai 
anh em vừa giã 
từ tài 3303 để đổi 
đời xe mới. Hi 
vọng rằng những 
năm sau chúng tôi 
sẽ có thêm cơ hội 
đạt thêm giải xe 
đẹp. 

Trần Thị 
Thanh Hà: Tôi đã tìm 
được người chăm xe 
giống mình 
    Tính tôi thoải mái, xuề xòa 
hòa đồng với anh em, xuống ca 
có thể bá vai nhau đi nhậu, nhiệt 
tình giúp đỡ anh em nhưng khi 
làm việc tôi cũng có nguyên tắc 
riêng. Tôi ghép tài chạy cùng với 
đồng nghiệp nào cũng được nhưng 
điều quan trọng là người đó phải 
có tính cẩn thận, có ý thức bảo 
quản xe sạch sao cho coi được, 
lên xe lái bản thân mình thấy hài 
lòng khách hàng cảm nhận được 
sự thoải mái sạch sẽ. Bởi vì mấy 
năm cầm tài 3303 đã mang lại 
cho tôi nhiều may mắn hai giải: 
xe đẹp nhất đội và xe đẹp công 
ty. Thế nên khi anh Dũng ngỏ ý 
ghép chạy chung cùng, tôi đã nói 
trước với anh ấy rằng: “Xe em đã 
có thành tích nhận giải thưởng xe 
đẹp. Do vậy chạy chung với em, 
anh phải bảo quản xe tốt…”, tôi 

không thể lái một chiếc xe lem 
luốc, sặc mùi. 
    Anh Dũng là người thứ ba tôi 
chạy chung, lúc đầu hai anh em 
cũng có những bất đồng nho nhỏ. 
Tôi thẳng tính và thoải mái nhưng 
lúc đầu không quen được cái tính 
khó chịu cộc cằn của ảnh, có lúc 
giận quá tôi không nói chuyện với 
ảnh luôn. Tuy nhiên, sau đó anh 
em trò chuyện và hiểu nhau hơn, 
bỏ qua những nhược điểm của 
nhau cùng chăm sóc “cần câu 
cơm chung” đưa nó đi thi và tiếp 
tục đạt giải 5 xe đẹp công ty trong 
năm 2014. 
    Được cái tính anh Dũng cũng 
kỹ càng, ảnh cũng ưa thích gọn 
gàng sạch sẽ, xuống ca ảnh cũng 
như tôi luôn chăm sóc, lau chùi xe 
sáng bóng, khô ráo. Anh em cũng 
tin tưởng nhau, xe “mắc bệnh” gì, 
trầy xước ra sao đều thông báo cho 
nhau biết. Tuyệt đối không che 
giấu, đùn đẩy trách nhiệm cho 
người kia. Nói chung, mỗi người 
đều tự giác ý thức trong việc giữ 
gìn… cần câu cơm. Nói thật, nếu 
không chạy cùng anh Dũng mà 
ghép chạy chung với một người 
ở dơ, không kỹ càng, coi chiếc 
xe là phương tiện công cộng, nó 
của công ty chẳng phải của mình, 
chăm làm chi cho… cực có lẽ tôi 
sẽ nản ngay. 
    Bản thân hai anh em tôi hiểu 
rõ xe sạch sẽ có nhiều cơ hội đón 
khách hơn, ai lại không thích đi 
trên phương tiện sạch sẽ, thoáng 
mát, không mùi hôi. Đặc biệt, anh 
Dũng có doanh thu khá cao, ảnh 
là tài xế chạy giỏi. Do chiếc xe tài 
3303 chạy đã lâu nên mới đây đội 
trưởng đã cho chúng tôi lên xe mới 
tài 5902. Được lên xe mới không 
phải vì danh hiệu xe đẹp mà bởi vì 
cả hai chúng tôi chạy có doanh thu 
cao. Anh Dũng chạy khá lắm, còn 
tôi thì từng được nhận giải doanh 
thu cao cấp chi nhánh, cấp đội. 
Năm 2015 này tôi không được giải 
nào nhưng không sao, cả hai anh 
em còn một chặng đường dài phía 
trước để cố gắng và phấn đấu 

mình phải “cưng” nó thì nó mới 
đãi ngộ mình tốt được. Bằng chứng 
là khách thấy bắt mắt thích chọn 
xe mình để đi, tôi cũng thích thú 
không kém khi thấy xe mình luôn 
sáng bóng, mới mẻ. Nhiều mối 
ruột khen xe đẹp, tiết lộ lý do chọn 
tôi một phần là do xe sạch vì họ 
bảo có xe lên nghe mùi khó chịu. 
Vì vậy chọn xe quen sạch sẽ cho 
nó… lành, nhất là đối với những 
hành khách say xe. Tôi vẫn nhớ 
câu chuyện mình vô tình nghe 
được, đó là khoảng tháng 2/2015 
tổng đài phát điểm tôi nhận được 
cuốc khách chở cô gái đang mang 
thai đi Sài Gòn. Lên xe cô ấy khen 
xe sạch đẹp, chạy êm, từ đó đến 
nay cô ấy trở thành khách hàng 
thân thiết, đi đâu cũng gọi tôi chở. 
Từ ngày xe nhận được giải thưởng 
công ty về bảo quản xe tốt, tôi và 
cô Hà càng cố gắng giữ gìn xe để 
xứng đáng với danh hiệu xe đẹp 
công ty đã trao. Đến bây giờ tôi 
còn nhớ mãi cảm giác khi Thanh 
Hà mang xe lên thành phố thi, tôi 

Lái xe Trần Thế Dũng
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CHI NHÁNH 1

Nguyễn Văn Tâng
Tài: 4310 - Đội 9

Doanh Thu: 3.010.788 vnđ

Nguyễn Thanh Cường
Tài: 4456 - Đội 9

Doanh Thu: 2.916.394 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 3

Trương Minh Châu
Tài: 6078 - Đội 55

Doanh Thu: 3.117.556 vnđ

Lưu Huy Tuấn
Tài: 4306 - Đội 55

Doanh Thu: 3.066.925 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 5

Nguyễn Tất Dũng
Tài: 8117 - Đội A1

Doanh Thu: 3.479.412 vnđ

Nguyễn Thanh Sĩ
Tài: 8331 - Đội 01

Doanh Thu: 3.389.818 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 7

Trần Tấn Hoà
Tài: 8003 - Đội 65

Doanh Thu: 3.381.547 vnđ

Hà Nguyễn Văn Đông
Tài: 7205 - Đội 08

Doanh Thu: 3.329.607 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 2

Nguyễn Văn Tươi
Tài: 4988 - Đội 46

Doanh Thu: 3.196.827 vnđ

Nguyễn Văn Diện
Tài: Dự Bị - Đội 35

Doanh Thu: 3.170.708 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 4

Trần Văn Nhiên
Tài: 8132 - Đội 45

Doanh Thu: 3.000.266 vnđ

Lê Văn Tiến
Tài: 6190 - Đội 25

Doanh Thu: 2.933.225 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 6

Trần Hữu Nhân
Tài: 8353 - Đội 57

Doanh Thu: 3.293.940 vnđ

Lê Đức Quang
Tài: 8274 - Đội 18

Doanh Thu: 3.219.531 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 8

Thái Ngọc Dũng
Tài: 8321 - Đội 17

Doanh Thu: 3.404.814 vnđ

Võ Văn Triều
Tài: 7627 - Đội A5

Doanh Thu: 3.326.226 vnđ

1 2
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CHI NHÁNH 9

Nguyễn Quốc Việt
Tài: 6173 - Đội 12

Doanh Thu: 3.358.112 vnđ

Dương Hoàng Hoá
Tài: 7713 - Đội 20

Doanh Thu: 3.211.709 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 11

Nguyễn Cảnh Trung
Tài: 4917 - Đội 58

Doanh Thu: 3.066.948 vnđ

Nguyễn Thành Nhân
Tài: 6813 - Đội 62

Doanh Thu: 3.042.870 vnđ

1 2

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Trần Minh Tân
Tài: 7822 - Đội BD4

Doanh Thu: 3.329.257 vnđ

Lê Ngọc Hùng
Tài: 7821 - Đội BD4

Doanh Thu: 3.193.789 vnđ

1 2

CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

Phạm Tấn Thạnh
Tài: 6141 - Đội KH2

Doanh Thu: 2.040.076 vnđ

Nguyễn Văn Thái
Tài: 6133 - Đội KH2

Doanh Thu: 1.950.613 vnđ

1 2

CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Nguyễn Thanh Sang
Tài: 8344 - Đội VT3

Doanh Thu: 2.686.339 vnđ

Nguyễn Việt Quốc
Tài: 8345 - Đội VT3

Doanh Thu: 2.529.408 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 10

Lương Tâm Phúc
Tài: 7519 - Đội 33

Doanh Thu: 3.373.320 vnđ

Xông Văn Nam
Tài: 7405 - Đội 39

Doanh Thu: 2.975.232 vnđ

1 2

CHI NHÁNH 12

Phạm Minh Trí
Tài: 6061 - Đội 43

Doanh Thu: 3.315.427 vnđ

Hà Ngọc Quí
Tài: 7772 - Đội 43

Doanh Thu: 2.986.307 vnđ

1 2

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Nguyễn Đình Đảm
Tài: 7831 - Đội ĐN1

Doanh Thu: 3.310.541 vnđ

Phạm Thanh Tuấn
Tài: 4208 - Đội ĐN1

Doanh Thu: 2.952.251 vnđ

1 2
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    Danh hiệu “Lái xe bảo quản xe tốt” 
là giải thưởng danh giá chỉ đứng sau 
Giải doanh thu mà thôi. Vì vậy, giành 
danh hiệu xuất sắc này không chỉ là 
niềm vinh dự của cá nhân lái xe mà 
còn là niềm tự hào của Đội và Chi 
nhánh.
    Sau khi vượt qua cuộc bình chọn cấp 
đội và chi nhánh, ngày 14/10/2015, 30 
xe taxi được giải nhất nhì của 15 chi 
nhánh đã tập trung về dự hội thi bình 
chọn Danh hiệu “Lái xe bảo quản xe 
tốt năm 2015 cấp Công ty”.
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Trả thiếu tiền vàng
    Lần nọ chị Hồng từ Hà Nội vào 
TP.HCM công tác, hơn 6 giờ tối chị 
đón chiếc 7 chỗ di chuyển từ trung 
tâm Q.3 đến Q.1, xuống xe bị bỏ 
quên chiếc bóp màu xanh bên 
trong có 80 triệu đồng và 3 tấm hộ 
chiếu. Khi phát hiện chiếc bóp rơi 
lại trên xe chị gọi ngay lên công ty 
báo mất. Đến 12 giờ trưa hôm sau, 
tài xế Long có mặt tại công ty trả 
chiếc bóp cho chị Hồng. Khi được 
hỏi tại sao đài phát liên tục nhưng 
đến sáng anh mới xác nhận mình 
đang giữ chiếc bóp trên? Anh 
Long nói rằng do mình có khách 
liên tiếp phải mở nhỏ bộ đàm, 
không nghe được đài phát, mãi 
đến sáng hôm sau nhân viên rửa 
xe phát hiện đưa anh giữ, anh mới 
báo cho ban chỉ huy đội và công 
ty. Khi trả lại bên trong bóp chỉ có 
50 triệu đồng, khách bảo 80 triệu, 
tài xế khăng khăng… hổng biết. 
Dù rất tức giận muốn làm ra ngô 
ra khoai nhưng do bận việc phải 
về lại Hà Nội gấp nên chị Hồng 

không có thời gian, chị chấp nhận 
lấy 50 triệu đồng, không truy cứu 
nhưng trước khi về chị lẩm bẩm 
“cúng cô hồn, của đi thay người”. 
Trong trường hợp này chẳng ai 
biết rõ giá trị số tiền thật ngoài lái 
xe Long và chị Hồng, nhưng nhìn 
vào ánh mắt chị, không ai nghĩ 
rằng chị nhầm lẫn.

    Tương tự trường hợp trên, 7 giờ 
tối lái xe Thanh chở chị Lan đến 
sân bay xong, chị này phát hiện 
quên chiếc túi trên taxi, vội vã báo 
cho điều hành và an ninh sân bay 
nhờ hỗ trợ. Sau đó anh Thanh có 
mặt tại sân bay trả chiếc túi, chị 
Lan báo tài sản bên trong có 10 
lượng vàng 18K, Nhưng khi kiểm 

Bên cạnh những bác tài sẵn sàng trả lại tài sản cho 
khách cũng có những tài xế “lưu luyến” những món 
đồ bạc triệu khách làm rơi. Trong đó có những trường 
hợp bị công ty thăm hỏi nhưng đã nhanh miệng từ chối 
“không thấy” hoặc tắt điện thoại không nghe máy, và 
sau khoảng thời gian tự đấu tranh tư tưởng “trả hay 
không trả” các anh đã tự động lên công ty viện lý do… 
mới tìm được. Cũng có trường hợp trả khách bị trả thiếu 
tiền vàng, khiến khách hàng phẫn nộ. Những kiểu trả 
miễn cưỡng thế này vừa không vinh quang, không được 
công ty khen thưởng vừa nhận được ánh mắt chỉ trích 
của nhiều người mà còn bị nhận án phạt từ công ty, 
nặng hơn thì  bị chuyển hồ sơ sang cho cơ quan công 
an điều tra..

NGỌC VÂN

Kẻ khóc người cười
Vật hoàn cố chủ:
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tra chị khẳng định thiếu mất vài 
chiếc nhẫn, anh Thanh một mực 
nói không hề xem bên trong có gì. 
Hai bên giằng co, để kịp chuyến 
bay chị Lan quyết định ký vào 
biên bản nhận đủ sau này không 
khiếu kiện, chị nhìn lái xe Thanh 
bằng ánh mắt hằn học, là kẻ trộm 
vàng của mình nhưng lại dịu dàng, 
niềm nở với điều hành và an ninh 
sân bay, chị bồi dưỡng cho hai 
người 7 triệu đồng vì đã nhiệt tình, 
nhanh chóng giúp mình chiếc xe 
taxi. Riêng với tài xế Thanh lại tỏ 
ra bức xúc: Tôi bỏ cô Lan xuống 
xong đã chở một hành khách đi 
Q.7, từ Q.7 chở tiếp 2 người, khi 
hai người xuống xe tôi thấy chiếc 
túi đã nhắc mang xuống họ bảo 
không phải túi của mình. Sau đó 
nhận cuộc gọi từ công ty tôi đến 
sân bay trả lại, cô Lan cứ bảo thiếu 
còn đòi báo công an, báo thì báo 
tôi đâu sợ vì tôi thật sự không biết 
mà. Tôi trả tài sản mà bả nhìn tôi 
như kẻ trộm, liếc xéo bỏ đi luôn 
không một lời cảm ơn. Nghĩ mà 
tức…”. Với chị Lan, khoảng 15 giờ 
ngày hôm sau chị vẫn gọi điện 
thông báo mình cân lại số vàng 
và mất đúng 6 chỉ, mục đích của 
chị là báo để… biết chứ không truy 
cứu trách nhiệm một ai. Khách 
bảo thiếu vàng, tài xế bức xúc mặt 
bừng bừng tức giận bảo mình vô 
can, đến nay 6 chỉ vàng biến mất 
vẫn là một “ẩn số”.        

Trả thì… tiếc, giữ không 
xong
    Bên cạnh đó cũng có những 
trường hợp “bá đạo” hơn là mặc 
dù tài sản của khách nhưng tài 
xế rất vất vả đấu tranh: trả hay 
không trả lại. Sự lưỡng lự kéo dài 
mãi đến khi công ty gọi đích danh 
mới ậm ừ “tui giữ” và cũng lần lữa, 
lưu luyến khối tài sản trên không 
muốn rời tay bằng cách kéo dài 
thời gian trả khách. Và khi nhận 
lại tiền, đồ đạc của mình nhiều 
khách tố cáo thiếu mất vài món. 
    Gần 2 giờ chiều anh Thiệp đón 
xe 7 chỗ đi từ Q.1 đến Phú Nhuận 

và làm rơi chiếc bóp trên 
xe có tiền Việt, 3.000USD, 
giấy tờ. Tổng đài đã gọi số 
tài trên bộ đàm nhưng tài 
xế không lên tiếng, kiểm 
tra xe thì không thấy đăng 
ký nhưng cuối cùng tài xế 
Hoàng xác nhận mình có 
nhặt được chiếc bóp. Khi 
anh Thiệp kiểm tra tài sản 
phát hiện bị mất 300 USD 
và trên 2 triệu đồng. 
    Gay cấn hơn là trường 
hợp anh Viên đi từ Tân 
Bình đến Q.7, xuống xe 
quên luôn chiếc ba lô bảo bối trên 
xe bác tài Hùng bên trong gồm có 
Ipad, laptop, vợt, trên 115 triệu 
đồng… Khách lên công ty truy tìm 
lái xe trong vô vọng, nhờ camera 
tại điểm khách đến đã ghi hình 
rõ số tài, gọi cho lái xe Hùng máy 
báo không liên lạc được, nhân 
viên tổng đài lờ mờ hiểu lý do… 
đứt đường truyền. Trưa ngày hôm 
sau cũng lôi được anh ta về công 
ty, thế nhưng lái xe Hùng làm cam 
kết rằng mình kiểm tra xe nhưng 
không thấy chiếc túi, tiền, laptop. 
Anh ta còn bảo “có thể cuốc khách 
thứ 2 đã lấy”. Anh ta chấp nhận 
chịu phạt lỗi vi phạm không trực 
tiếp nhắc khách kiểm tra hành lý 
trước khi xuống xe theo quy định 
công ty và vặn nhỏ bộ đàm không 
nghe đài báo khi đang kinh doanh. 
Sự việc còn đang trong vòng điều 
tra thì thật bất ngờ, đến 22 giờ anh 
Viên điện thoại lên công ty thông 
báo đã nhận lại tài sản do chính 
lái xe Hùng chủ động tìm anh trả 
lại với lời van xin: Nói dùm công 
ty đừng truy cứu nữa. Được biết, 
khi trả đồ đạc cho anh Viên, Hùng 
vẫn cố giữ lại 2 triệu đồng, được 
ban chỉ huy đội động viên anh 
ta đành đem trả lại. Tuy vẫn còn 
thiếu cây vợt tennis nhưng anh 
Viên nhẹ nhàng bỏ qua cho Hùng. 
    Một lần khác, khoảng 13 giờ 
tổng đài nhận được tin báo từ 
khách hàng đã để quên chiếc túi 
gần 100 triệu đồng trên chuyến xe 
từ một quận vùng ven vào trung 

tâm thành phố, cán bộ công ty 
đã cho khách nhận diện tài xế. 
Cuối cùng anh Thắng - khách 
hàng cũng tìm được “gương mặt 
thân quen” đã chở mình. Nhân 
viên nhanh chóng gọi cho bác 
tài Dũng thì điện thoại tắt máy. 
Cuối cùng chiều muộn nhờ đội 
trưởng liên lạc thì điện thoại được 
chuyển sang cho người nhà thông 
báo rằng ông ấy tạm thời dừng 
ca, bận đi… đám cưới. Thông qua 
người nhà chuyển lời, đội trưởng 
và cán bộ công ty cho biết khách 
hàng đã nhận ra chắc chắn ông 
Quang là người đã chở mình, và 
khuyên ông sớm liên lạc với công 
ty để trả lại tài sản cho khách. 
Sự im lặng kéo dài mãi cho đến 
7 giờ sáng hôm sau, anh Thắng 
điện thoại lên công ty thông báo 
ông Quang đã trực tiếp đến nhà 
trả lại túi tiền cho mình. Khi ông 
Quang “tâm sự” riêng với lãnh đạo 
phòng giải quyết khiếu nại khách 
hàng, ông tiết lộ rằng nhặt được 
số tiền lớn trong điều kiện khách 
vãng lai ngoắc, ông cầm lòng 
không đậu. Mặc dù ông phủ nhận 
chuyện mình không bắt điện thoại 
nhưng ông thú nhận rằng mình 
đã rất đau đầu đấu tranh tư tưởng, 
mất một đêm không ngủ cuối cùng 
ông vẫn muốn mình tiếp tục lái xe 
cho Vinasun, muốn lương tâm an 
ổn không bị vướng vào vòng lao 
lý không muốn bị khách truy cứu 
trước pháp luật 
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
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Hơn 3 giờ sáng ngày 26/9, 
anh Tuấn Anh đang đậu 
xe tại ngã tư đường Tô Ký 

- Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12 thì được 
hai thanh niên ngoắc xe đi về 
Bình Chánh. Trong lúc anh đang… 
thăm dò đối tượng có đáng tin cậy 
không thì hai thanh niên trông 
dáng vẻ lịch sự lại ăn nói nhã 
nhặn: “Anh chở đi bọn em trả tiền 
cho anh đàng hoàng, đầy đủ, anh 
đừng lo”. Được “tiêm vắc xin” trấn 
an, anh Tuấn Anh tính toán thấy 
cuốc này ngon ăn, chuyến đi trên 
200.000đ sẽ đẩy doanh thu lên 
cao vượt sở hụi công ty, anh yên 
tâm mời hai người lên xe, hướng 
quốc lộ 1A thẳng tiến. Thế nhưng 
đi được một đoạn, hai thanh niên 
bắt đầu tranh cãi:
    - Đại ca, xuống Bình Chánh bọn 
mình ở đâu? 
    - Ở khách sạn chứ đâu, rõ rách 
việc.

    - Tiền đâu thuê khách sạn?
    - Mày đừng lo, để tao.
    - Chốc sau, dường như chưa hết 
lo tên đàn em nói tiếp: Đại ca, em 
hết tiền, anh cũng không có, làm 
gì có tiền ở khách sạn? Đại ca tính 
sao chứ…
    - Đã bảo tao lo, mày cứ yên 
chí, sẽ có tiền cho chú em ở khách 
sạn…
    Lắng nghe đoạn đối thoại trên, 
anh Tuấn Anh đâm lo lắng, anh 
nghĩ: Bọn chúng kháo nhau hết 
tiền, xuống đó tiền đâu trả cho 
mình vậy ta? Không khéo chúng 
“luộc” luôn mình? Hơn lúc nào 
hết, anh Tuấn Anh ước gì đoạn đối 
thoại trên xảy xa trước khi lướt qua 
cầu vượt ngã tư An Sương và chưa 
qua trạm thu phí, bởi nếu từ chối 

ở trạm thu phí đông người bọn 
chúng sẽ không dám manh động. 
Thế nhưng lúc này xe đã lăn bánh 
gần đến đoạn giao nhau với đường 
Hương Lộ 2. Nhìn thấy phía trước 
có vài quán mở cửa sáng đêm, có 

người qua lại, anh lên tiếng: 
    - Các anh ơi, em chở các anh 
đến đây thôi, các anh xuống bắt xe 
khác giúp em nhé, em mệt quá… 
    - Đến đây rồi không muốn chở 
là sao?

Ngày 9/10/2015, ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng Giám 
đốc Thường trực kiêm Giám đốc taxi Vinasun đã 
tặng giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho tài 
xế Nguyễn Tuấn Anh, tài 4640, đội 35, chi nhánh 2 
vì đã có thành tích dũng cảm chống trả với bọn 
cướp để bảo vệ tính mạng và tài sản công ty. Đây 
là phần thưởng tuyên dương xứng đáng dành cho 
bác tài mưu trí, gan dạ chống trả để thoát khỏi bọn 
cướp, hợp sức cùng người dân, công an tóm trọn 
bọp cướp nguy hiểm.

NGỌC MINH

Đối mặt
băng cướp lúc rạng sáng



CORP.Số 62.  Năm 2015 |

Đồng hành cùng Vinasun

19

    - Em mệt, về 
đội rửa xe chuẩn 
bị giao ca các anh 
ạ, các anh cho em 
xin tiền xe - Anh 
Tuấn Anh vừa nói 
vừa cho xe đỗ bên 
vệ đường.
     - Lúc này 2 tên 
lộ nguyên hình là 
những tên cướp, 
cả hai từ ghế sau 
chồm lên, một 
tên túm tóc, một 
tên kẹp cổ khống 
chế anh Thắng: - 
Muốn sống, mày 
phải tiếp tục chạy 
theo chỉ dẫn của 
bọn tao.
    Anh Tuấn Anh 
sợ hãi vô cùng, 
đầu óc trống rỗng 
cứ máy móc chạy 
theo chỉ dẫn của 
bọn chúng. Hai 
tên cướp cảm thấy 
không khó khăn 
khi khống chế một 

tài xế nhỏ con, trông ốm tong teo 
như anh Tuấn Anh, chúng giục: 
    - Chạy nhanh lên - Chúng vừa 
nói vừa thít chặt cổ anh muốn 
nghẹt thở, tên kia vẫn tiếp tục túm 
tóc anh giật ngược ra sau, chúng 
giữ đầu anh nhìn thẳng con đường 
phía trước. Tốc độ xe lên đến 
80km. 
    Đối mặt với nguy hiểm, sau 
phút hoảng loạn, anh Tuấn Anh 
chợt nghĩ bây giờ mình chở bọn 
chúng xuống Bình Chánh, chắc 
chắn chúng sẽ xử tử mình, hơn 
lúc nào hết anh khát khao được 
gặp công an, được các anh tuýt 
còi đuổi theo, nhưng ngay phía 
trước khu công nghiệp Pou Yuen, 
Q.Bình Tân thường có cảnh sát 
giao thông tuần tra nay cũng vắng 
bóng. Chiếc xe chạy bạt mạng lao 
nhanh khiến nhiều người đi lấy 
hàng khuya từ chợ sỉ Bình Điền 
chú ý, bực bội. Anh Tuấn Anh 
cũng không thể dừng xe. Bất chợt 

anh nhớ đến đối diện siêu thị Big 
C là trụ sở công an Q.Bình Tân và 
kế bên là văn phòng của công an 
giao thông quận. Trong lòng khấp 
khởi, anh tính toán nhanh trong 
đầu, đây là cơ hội duy nhất để 
thoát thân, nếu không ngừng ở đây 
anh sẽ hoàn toàn mất hi vọng. 
    Nghĩ là làm, trong tích tắc, anh 
Tuấn Anh vùn vụt lạng lách lướt 
qua hàng loạt chiếc xe máy và 
bất ngờ thắng gấp cho xe ngừng 
ngay giữa làn đường tiếp giáp xe 
hơi và xe máy trước trụ sở công 
an Q.Bình Tân. Do lực thắng gấp, 
tên kẹp cổ anh bị đập mạnh về 
phía trước, tên còn lại nghiên ngả 
nhưng vẫn giữ chặt chởm tóc của 
anh, anh Tuấn Anh thừa cơ hội mở 
cửa, xong anh đặt hai chân xuống 
đường, cúi thấp tuột dần thân 
người ra và đóng ầm cửa xe lại. 
Lúc này anh nghe tiếng xe máy 
dừng lại phía sau và tiếng nhiều 
người mắng mỏ: “Chạy xe kỳ vậy, 
muốn chết hả…”. 
   Trong cơn hoảng loạn, anh 
Tuấn Anh vừa chạy vừa la: “Cướp, 
cướp…”. Khi anh hoàng hồn đã 
thấy mình đang đứng bên kia 
đường. Nhìn sang anh thấy nhiều 
người dân đã tụ tập đông đúc 
quanh xe mình, hai tên cướp đã 
chuồn người qua ô cửa lẩn trốn 
vào đám lau sậy ở con kênh gần 
đó. 
    Lúc này đồng hồ điểm hơn 4 giờ 

sáng, anh Tuấn Anh chạy trở lại 
xe vừa kể với  mọi người sự tình, 
vừa phối hợp cùng người dân, 
dân phòng, công an truy tìm bọn 
chúng. Mọi người chia nhau thọc 
sâu những chiếc gậy vào đám lau 
sậy, mất 20 phút tên đầu tiên bị lôi 
ra khỏi cái ao và 30 phút sau tên 
còn lại lếch thếch sa lưới. 
    Qua điều tra từ phía công an, 
một tên gốc Quảng Trị, một tên 
gốc Hải Phòng, có thâm niên ăn 
cơm tù hơn 3 năm, tên còn lại 
hơn 4 năm. Hai tên vừa ra tù và 
anh Tuấn Anh là đối tượng đầu 
tiên chúng cướp giật. Tang vật là 
số tiền doanh thu gần 2 triệu đồng 
của anh bị bọn chúng cướp cũng 
không thấy tăm hơi. Nhiều người 
nhận định, đây là những tên cướp 
chuyên nghiệp, chúng biết cách 
thủ tiêu tang vật nhằm trốn tội. 
Anh Tuấn Anh cho biết, sau sự 
việc đầu anh đau rần cả tuần do 
bị cướp túm tóc, tuy nhiên điều đó 
chả thấm vào đâu khi anh bảo vệ 
được tính mạng, tài sản công ty. 
    Nhớ lại giây phút thoát khỏi 
bọn cướp, anh cho biết: “Lúc đó 
tôi chả biết gì chỉ nghĩ đến việc 
làm thế nào thoát khỏi bọn chúng. 
5 năm lái xe ở Vinasun thuận 
buồm xuôi gió, đây quả thật là một 
cú trời giáng, sau này tôi sẽ càng 
thận trọng hơn trong việc đưa đón 
khách. Bài học này sẽ đi theo tôi 
suốt cả cuộc đời”  
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Đội 1: Hàng Thanh Phong (Tài 4245) - Võ Ngọc Hiếu (Tài 5216) - 
Đặng Văn Chi (Tài 4134) - Lê Minh Đức (Tài 7056) - Trần Vĩ Quân 
(Tài 6589) - Lê Hiệp Hội (Tài 2561) - Võ Văn Trung (Tài 7859) - Trần 
Hữu Nghĩa (Tài 6771) - Lê Hoàng Linh Phương (Tài 5428) - Dương 
Đức Cường (Tài 5947) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Lê Phú Trung 
(Tài 5428) - Nguyễn Phát Đạt (Tài 6565) - Nguyễn Nghĩa (Tài 6565) - 
Nguyễn Thanh Sỹ (Tài 8331)
Đội 2: Quách Hữu Thuận (Tài 3831) - Trần Khải Lai (Tài 5495) - Khổng 
Minh Hùng (Tài 7296) - Võ Tấn Phước (Tài 2758) - Phạm Phú Cường 
(Tài 5354) - Nguyễn Thế Dinh (Tài 4015) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 
8028) - Lý Anh Tài (Tài 7846) - Danh Khánh Ly (Tài 6892) - Trần Việt 
Toàn (Tài 6583) - Nguyễn Thanh Hoàng (Tài 3617)
Đội 3: Võ Thành Công (Tài 4428) - Nguyễn Văn Hải (Tài 5252) - Trần 
Phước Cửu (Tài 9108) - Võ Quốc Tuấn (Tài 4006) - Nguyễn Minh Châu 
(Tài 6174) - Nguyễn Thị Duyệt (Tài 7654) - Phạm Đình Phong (Tài 
7118) - Phạm Văn Hành (Tài 5740) - Nguyễn Thanh Long (Tài 9205) - 
Mai Văn Ngọc (Tài 5526) - Trần Quốc Tuấn (Tài 3949) - Trần Văn Đại 
(Tài 6675) - Nguyễn Thanh Quang (Tài 7171)
Đội 4: Ngô Xuân Thủy (Tài 3814) - Nguyễn Hòa Huy (Tài 5620) - Mai 
Tấn Phát (Tài 7617) - Nguyễn Văn Linh (Tài 4503) - Nguyễn Hồng Chí 
(Tài 4169) - Trần Bình Trọng (Tài 5514) - Lê Hồng Quân (Tài 7018) - 
Nguyễn Thanh Long (Tài 6002) - Phan Văn Phương (Tài 3731)
Đội 5: Nguyễn Quốc Trí (Tài 3389) - A Sa Kin (Tài 6527) - Trần Thị 
Ngọc Trinh (Tài 5233) - Nguyễn Đức Thiên Trường (Tài 8206) - Mai 
Phước Ngà (Tài 7648) - Nguyễn Đỗ Hoàng Thi (Tài 7649) - Trần Minh 
Kha (Tài 3149) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 5545) - Nguyễn Đăng 
Linh (Tài 6676)
Đội 6: Phạm Nhật Linh (Tài 3474) - Nguyễn Văn Tài (Tài 3803) - Ngô 
Văn Thành (Tài 3732) - Vũ Tiến Dũng (Tài 4088) - Tăng Trung Kiện 
(Tài 4223) - Nguyễn Minh Vũ (Tài 3437) - Huỳnh Hữu Hậu (Tài 4115)
Đội 7: Vũ Đăng Quang (Tài 6043) - Trần Ngô Hữu Thương (Tài 2512) 
- Nguyễn Tấn Sương (Tài 7625) - Phạm Sĩ Trực (Tài 7100) - Ngô Chí 
Quảng (Tài 8135) - Bùi Văn Hướng (Tài 2525) - Lê Đức Tuấn (Tài 3210) 
- Phạm Sĩ Trực (Tài 7100) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4803) - Dương Tấn 
Đạt (Tài 5554) - Đỗ Ngọc Lữ Tuấn (Tài 6647)
Đội 8: Trần Văn Bằng (Tài 3205) - Lê Quang Anh Tú (Tài 4159) - Trần 
Ngọc Phú (Tài 9226) - Nguyễn Văn Điến (Tài 7945) - Lê Thiết Kỳ (Tài 
6047) - Nguyễn Văn Trọn (Tài 7762) - Nguyễn Văn Măng (Tài 5786) 
- Kiên Châu Hoàng Sơn (Tài 7084) - Lữ Bá Tùng (Tài 2667) - Nguyễn 
Trung Thiết (Tài 7971) - Trần Minh Trung (Tài 5654) - Liêu Văn Lái 
(Tài 5870)
Đội 9: Hoàng Minh Lợi (Tài 1566) - Huỳnh Thanh Hùng (Tài 6971) - 
Sơn Sát (Tài 5148) - Đinh Hữu Thắng (Tài 6560) - Dương Bình Hòa 
(Tài 6555) - Lương Chí Quyền (Tài 7368) - Trần Văn Minh (Tài 8304) 
- Phạm Hoàng Minh (Tài 4325) - Lê Trịnh Ngọc (Tài 5049) - Trần 
Kiến Nhân (Tài 9129) - Hoàng Văn Khởi (Tài 2912) - Bùi Sĩ Hùng (Tài 
4325) - Giáp Văn Thạch (Tài 6780) - Văn Viết Nhớ (Tài 7153) - Lê Tiến 
Dũng (Tài 5910) - Trần Kiến Nhân (Tài 9129) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 
4735) - Hoàng Đại Hoài Ân (Tài 7153)
Đội 10: Nguyễn Văn Chung (Tài 3363) - Trần Việt Tuấn (Tài 6558) 
- Nguyễn Thanh Bình (Tài 5011) - Trịnh Hiếu (Tài 1539) - Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn (Tài 5057) - Nghê Phương Khanh (Tài 4100) - Đặng 
Phú Quốc (Tài 7477) - Dương Tuấn Kiệt (Tài 4026) - Nguyễn Việt Huy 
(Tài 6116)
Đội 11: Giang Hữu Lâm (Tài 5439) - Ngô Tấn Quốc (Tài 2626) - 

Nguyễn Đức Linh (Tài 5752) - Huỳnh Huy Bằng (Tài 4246) - Phạm 
Bá Tuấn (Tài 4931)
Đội 12: Nguyễn Tấn Lộc (Tài 5100) - Võ Văn Sang (Tài 7540) - Lê 
Nhân Vị (Tài 3483) - Vũ Văn Thường (Tài 2549) - Trương Thúy Hùng 
(Tài 3602) - Đào Duy Hòa (Tài 3664) - Huỳnh Thanh Thái (Tài 7437) 
- Ngô Viết Anh Duy (Tài 5517)
Đội 14: Võ Trọng Luân (Tài 3936) - Nguyễn Tất Quý (Tài 5828) - Lê 
Văn Huy (Tài 6723) - Nguyễn Tấn Thành (Tài 7521) - Nguyễn Thanh 
Tùng (Tài 7521) - Trịnh Minh Hải (Tài 7103) - Hoàng Việt Hưng (Tài 
7206) - Đinh Ngọc Tuấn (Tài 7643 - Trần Đức Liêm (Tài 2664) - 
Nguyễn Văn Quê (Tài 6922) - Trịnh Tấn Lộc (Tài 5389) - Nguyễn 
Dương Thanh (Tài 2983) - Đậu Viết Phúc (Tài 7751) - Huỳnh Hà Duy 
Hậu (Tài 6199) - Trần Thanh Hùng (Tài 4633)
Đội 15: Đinh Công Minh (Tài 6584) - Lê Minh Nhựt (Tài 3229) - Phí 
Mạnh Hùng (Tài 3654) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 4463) - Nguyễn Công 
Dũng (Tài 7892) - Lê Văn Thân (Tài 5724) - Lê Huy Thông (Tài 2655) 
- Vũ Văn Biển (Tài 3654 - Nguyễn Anh Vũ (Tài 7406) - Diệp Thành 
Trung (Tài 3934) - Đào Vinh Phước (Tài 4660) - Đỗ Thanh Duy (Tài 
7193) - Nguyễn Thế Thường (Tài 3431) - Dương Ngọc Tuấn (Tài 8202) 
- Phạm Văn Hồng (Tài 6584) - Diệp Thành Chung (Tài 3431) - Phan 
Minh Quốc (Tài 7497)
Đội 16: Trần Ngọc Dũng (Tài 5013) - Huỳnh Hùng Sang (Tài 3665) - 
Triệu Quốc Nghĩa (Tài 4597) - Bùi Ngọc Thành (Tài 9109) - Đinh Tấn 
Hoàng Hải (Tài 3726) - Huỳnh Chí Văn (Tài 5337) - Đặng Ngọc Ánh 
(Tài 3912) - Lê Thanh Quân (Tài 9109) - Đinh Ngọc Tâm (Tài 3089) 
- Nguyễn Hữu Phúc (Tài 2571) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 3263) - 
Nguyễn Thanh Vũ (Tài 2632) - Đinh Tấn Hoàng Hải (Tài 3726) - Phạm 
Hữu Hậu (Tài 1516)
Đội 17: Dương Kỳ Xuân (Tài 2576) - Lê Văn Tới (Tài 8413) - Lê Văn 
Chung (Tài 5562) - Nguyễn Quốc Vương (Tài 3866)
Đội 18: Nguyễn Thanh Tấn (Tài 3645) - Bùi Quang Tiến (Tài 7055) 
- Nguyễn Hùng Dũng (Tài 2569) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 8319) - Lý 
Chiến Kiều (Tài 3954) - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tài 5650) - Liễu 
Hoàng Huy (Tài 7538) - Nguyễn Thanh Bạch (Tài 6574) - Phạm Văn 
Thanh (Tài 5650) - Nguyễn Thanh Trọng (Tài 6534) - Nguyễn Tuấn 
Thiện (Tài 3645) - Lê Quang Nghĩa (Tài 2569)
Đội 19: Hoàng Thanh Nguyện (Tài 7329) - Hoàng Thế Đàm (Tài 5490) 
- Nguyễn Văn Cường (Tài 3092) - Lệnh Tô Há (Tài 5848) - Nguyễn 
Đức Trung (Tài 6182) - Nguyễn Tấn Đông (Tài 7876) - Đặng Văn Lực 
(Tài 6854) - Đinh Tiên Hoàng (Tài 6553) - Lê Doãn Lực (Tài 6553) - 
Nguyễn Văn Hùm (Tài 6912)
Đội 20: Hồ Đắc Hảo (Tài 9197) - Trương Văn Tín (Tài 6845) - Nguyễn 
Tấn Lộc (Tài 5100) - Lê Hoài Thanh (Tài 7864) - Nguyễn Văn Đoan 
(Tài 2593) - Văn Chung (Tài 9171) - Phạm Minh Trực (Tài 7706) - Hồ 
Đăng Thanh (Tài 3581) - Nguyễn Huỳnh Vĩnh Thuận (Tài 3150) - Đào 
Duy Anh (Tài 7936) - Nguyễn Hữu Minh (Tài 8325) - Lê Văn Lâm 
(Tài 8231)
Đội 21: Nguyễn Phi Quý (Tài 7683) - Phạm Viết Mùi (Tài 7513) - Hán 
Quang Tâm (Tài 4448) - Phạm Hữu Lâm (Tài 4162) - Nguyễn Văn 
Hưng (Tài 3988) - Phan Hoàng Phong (Tài 7933) - Nguyễn Văn Tuấn 
(Tài 4658) - Phạm Tấn Đạt (Tài 7322) - Lê Thanh Tòng (Tài 6606) - 
Nguyễn Thanh Hạnh (Tài 4701)
Đội 22: Huỳnh Công Minh (Tài 5936) - Nguyễn Văn Đại (Tài 3349) 
- Nguyễn Tuấn Anh (Tài 3278) - Trần Quốc Lịch (Tài 8134) - Nguyễn 
Mạnh Cường (Tài 6721) - Nguyễn Quốc Cường (Tài 7596) - Nguyễn 

Văn Dũng (Tài 5390) - Huỳnh Quang Minh (Tài 5936) - Lý Trị Tài (Tài 
7997) - Nguyễn Thọ (Tài 4320) - Trần Xuân Hưng (Tài 4295) - Huỳnh 
Thị Trúc (Tài 3022) - Huỳnh Văn Dẩn (Tài 3741) - Đỗ Đình Tố (Tài 
4514) - Vũ Xuân Khánh (Tài 8002) - Lê Đình Huấn (Tài 6609)
Đội 23: Nguyễn Văn Thanh (Tài 5410) - Trương Ngọc Thảo (Tài 3837) 
- Bùi Bảo Quốc (Tài 2681) - Trần Thanh Điền (Tài 8320) - Lý Tây Đô 
(Tài 4845) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 6586) - Lê Văn Chung (Tài 3810) 
- Hoàng Hữu Minh (Tài 3714) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 2738) - Hà 
Thanh Tâm (Tài 5134)
Đội 24: Đỗ Hữu Trọng (Tài 7357) - Nguyễn Anh Khôi (Tài 7704) - Hà 
Hữu An Nhàn (Tài 2558) - Phạm Anh Tuấn (Tài 3743) - Nguyễn Văn 
Dũng (Tài 7163) - Nguyễn Anh Khoa (Tài 5874) - Trân Vân Phụng (Tài 
6931) - Bùi Thanh Tùng (Tài 6855) - Huỳnh Ngọc Toàn (Tài 3506)
Đội 25: Mai Hoàng Trang (Tài 4177) - Lê Công Minh (Tài 4693) - 
Phạm Phú Cường (Tài 3848) - Lê Đình Tú (Tài 4390) - Nguyễn Văn 
Lớn (Tài 7147) - Phạm Ngọc Mạnh Hùng (Tài 7506) - Trần Xuân Hy 
(Tài 3961) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 6860) - Đinh Phú Điền (Tài 4956)
Đội 26: Nguyễn Văn Tâm (Tài 2573) - Bùi Văn Lâm (Tài 2756) - 
Nguyễn Ngọc Thiệt (Tài 7092) - Nguyễn Văn Long (Tài 5581) - Trần 
Thanh Phong (Tài 7214) - Vũ Duy Cương (Tài 7697) - Huỳnh Văn Nào 
(Tài 4998) - Kim Quốc Bảo (Tài 7697) - Phan Hữu Chương (Tài 5573) - 
Trương Duy Sáng (Tài 3526) - Trần Quốc Thắng (Tài 5489) 
Đội 27: Nguyễn Phát Tài (Tài 7004) - Nguyễn Văn Hải (Tài 3907) 
- Nguyễn Xuân Bảng (Tài 7602) - Phạm Quang Tuyên (Tài 1568) - 
Nguyễn Đình Thái (Tài 3924) - Phan Văn Trà (Tài 3514) - Đoàn Văn 
Lộc (Tài 3922) - Nguyễn Quốc Việt (Tài 3632) - Vũ Văn Hiệp (Tài 
6163)
Đội 28: Thạch Minh Chánh (Tài 4018) - Đặng Hữu Thọ (Tài 4577) - Lê 
Ngọc Toàn (Tài 4907) - Tôn Thất Quốc Trung (Tài 4226) - Đặng Ngọc 
Quan (Tài 4629) - Trần Ngọc Hoàng (Tài 8133) - Trương Tiến Dũng 
(Tài 5042) - Nguyễn Hữu Phúc (Tài 5114) - Đoàn Lê Diệu Hiền (Tài 
6113) - Trần Trọng Minh (Tài 3268) - Phạm Công Danh (Tài 5368) - 
Nguyễn Hoàng Ngọc (Tài 4309)
Đội 29: Bùi Kinh Tế (Tài 4717) - Nguyễn Văn Đen (Tài 6674) - Phạm 
Hoài Bắc (Tài 7740) - Nguyễn Trung Thới (Tài 5809) - Nguyễn Quang 
Đỉnh (Tài 5033) - Trần Huỳnh Bảo (Tài 3636) - Nguyễn Hữu Dụ (Tài 
6952) - Phạm Tuấn Đại (Tài 3772) - Nguyễn Văn Quang (Tài 7346) - 
Nguyễn Công Khanh (Tài 3637) - Đặng Văn Điệp (Tài 5071) - Vãng 
Thanh Nam (Tài 3637) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7512) - Nguyễn Đức 
Thọ (Tài 4983)
Đội 30: Lê Trọng Thành (Tài 5757) - Nguyễn Phan Công Khanh (Tài 
4812) - Châu Long Hùng (Tài 3775) - Lê Minh Sang (Tài 5995) - 
Nguyễn Hồng Thái (Tài 7229) - Hồ Văn Sửu (Tài 4812) - Nguyễn Văn 
Tuấn (Tài 5252) - Nguyễn Văn Lắm (Tài 3833) - Trương Đình Toàn (Tài 
3718) - Nguyễn Minh Thắng (Tài 8317) - Nguyễn Đức Huy (Tài 3082)
Đội 31: Võ Văn Phú (Tài 9091) - Trần Nam Lợi (Tài 5977) - Quan Tuấn 
Vinh (Tài 4234) - Nguyễn Hữu Tâm (Tài 2495) - Phạm Tất Nhiên (Tài 
7533) - Nguyễn Xuân Tạo (Tài 8301) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 6758) 
- Nguyễn Quang Duẩn (Tài 6582)
Đội 32: Lương Vĩ Lâm (Tài 8223) - Nguyễn Phước Nguyên (Tài 5664) 
- Nguyễn Huy Bình (Tài 7661) - Trần Kim Lộc (Tài 6651) - Hoàng Anh 
Minh (Tài 8205) - Trần Chí Cường (Tài 3539) - Nguyễn Thế Bình (Tài 
8114) - Nguyễn Văn Long (Tài 7885) - Nguyễn Văn Dự (Tài 5998) - Bùi 
Minh Toàn (Tài 7418) - Hoàng Văn Nhẹ (Tài 5755)
Đội 33: Đoàn Chí Cường (Tài 2922) - Trác Lê Quân (Tài 8376) - 

BẢNG VÀNG VINH DANH
CÁC LÁI XE TRẢ LẠI TÀI VẬT CHO KHÁCH HÀNG - THÁNG 9/2015

ĐÀO VăN Quí
(Tài 7766 - Đội 57)

Tài vật: Balo: 1 laptop Apple, tiền 
57.500.000 đồng, 105 USD, giấy tờ

LẠI HỮu TÙNG 
(Tài 5273 - Đội 49) 

Tài vật: Iphone 6

PHẠM THÀNH PHÚC
(Tài 9071 - Đội 59) 
Tài vật: Iphone 6 Plus

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Nguyễn Văn Minh (Tài 7190) - Đặng Đình Khuê (Tài 6733) - Trần Văn 
Hùng (Tài 6799) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 5911) - Trần Anh Văn (Tài 
7519) - Triệu Đức Sang (Tài 7349) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 7446) - 
Ngô Quang Vinh (Tài 3905) - Nguyễn Anh Huy (Tài 5683)
Đội 34: Hồ Đình Duy (Tài 6890) - Nguyễn Văn Châu (Tài 3511) - Lưu 
Bằng (Tài 7893) - Nguyễn Minh Thái (Tài 5477) - Nguyễn Thế Huy 
(Tài 8302) - Thái Thanh Tú (Tài 5020) - Nguyễn Văn Đức (Tài 8195) 
- Nguyễn Phước Bửu (Tài 5254) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 5174) - Lê 
Nguyên Long (Tài 3157) - Nguyễn Hữu Hảo (Tài 7396) - Bùi Văn Viện 
(Tài 6929)
Đội 35: Dương Phúc Cường (Tài 6541) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 7209) - 
Trần Tấn Tài (Tài 6510) - Lê Hoàng Công (Tài 2649) - Mai Xuân Thành 
(Tài 5129) - Nguyễn Trung Nguyên (Tài 5536) - Nguyễn Văn Nhiễm 
(Tài 2751) - Đặng Văn Hiến (Tài 6883) - Lương Văn Ngân (Tài 5536) 
- Hoàng Minh Thái (Tài 3780) - Đinh Văn Phúc (Tài 7710) - Võ Thành 
Nghĩa (Tài 6005) - Tô Hữu Hoành (Tài 3273) - Đoàn Quốc Thành (Tài 
4288) - Hoàng Đức Thắng (Tài 7491) - Nguyễn Văn Diện (Tài 7942)
Đội 36: Hoàng Anh Hán (Tài 9161) - Mai Văn Sĩ (Tài 7458) - Phạm 
Thiên Chi (Tài 3043) - Trần Viết Chiến (Tài 4776) - Nguyễn Hồng 
Châu (Tài 7430) - Nguyễn Viết Khoa (Tài 4023) - Huỳnh Thanh Phương 
(Tài 4557) - Lê Văn Phương (Tài 7882) - Lương Thế Dũng (Tài 6072) - 
Nguyễn Thanh Huynh (Tài 4557)
Đội 37: Nguyễn Long Hải (Tài 5054) - Lê Thanh Sơn (Tài 7090) - Phạm 
Nghĩa (Tài 3841) - Nguyễn Văn Luyện (Tài 2572) - Tô Anh Tuấn (Tài 
7612)
Đội 38: Trần Nguyễn Nhật Tùng (Tài 3183) - Trần Quốc Việt (Tài 6021) 
- Hoàng Thanh Luân (Tài 4911) - Trương Văn Tín (Tài 5348) - Lê Văn 
Bé (Tài 8309)
Đội 39: Chu Văn Xuân (Tài 6790) - Hồ Công Trung (Tài 4981) - Lê 
Nguyễn Hoàng (Tài 6636) - Hà Phước Dũng (Tài 5543) - Nguyễn Văn 
Cường (Tài 1538) - Hồ Công Trung (Tài 4981) - Nguyễn Quốc Thanh 
(Tài 4533) - Võ Hữu Quý (Tài 3899) - Phùng Minh Phúc (Tài 3398) - 
Song Văn Nam (Tài 7405) - Phạm Đăng Bình (Tài 4534) - Nguyễn Văn 
Hùng (Tài 3938) - Nguyễn Quang Cường (Tài 3216) - Dương Bá Vũ (Tài 
6531) - Trần Thanh Minh (Tài 1553)
Đội 40: Bùi Hoàng Cường (Tài 8256) - Nguyễn Đăng Mạnh (Tài 5111) 
- Bùi Hoàng Cường (Tài 8256) - Phạm Văn Đông (Tài 7008) - Đỗ Đại 
Quang (Tài 1518) - Châu Quốc Tú (Tài 1523) - Vũ Tiến Hoành (Tài 
6698) - Ngô Xuân Nhường (Tài 7903) 
Đội 41: Phạm Quốc Em (Tài 4539) - Trần Hữu Cường (Tài 6208) - Trần 
Trọng Thành (Tài 7929) - Trịnh Công Sơn (Tài 5385) - Nguyễn Thế Bảo 
(Tài 4539) - Nguyễn Trường Sơn (Tài 4366) - Vũ Bình Nguyên (Tài 3929) 
- Trần Phúc Hậu (Tài 5726) - Nguyễn Kiều Anh (Tài 7610) - Nguyễn 
Duy Toàn (Tài 7116) - Nguyễn Văn Thái (Tài 6170) - Dương Văn Thiện 
(Tài 5880) - Lê Viết Thực (Tài 3717) - Huỳnh Anh Trung (Tài 3929) 
- Nguyễn Đình Vĩnh (Tài 5184) - Lê Trọng Hiếu (Tài 4458) - Lê Viết 
Thực (Tài 6744) 
Đội 42: Phạm Văn Cường (Tài 3709) - Nguyễn Thanh Nhựt (Tài 5811) - 
Trần Mai Khải (Tài 4808) - Nguyễn Tuấn Chung (Tài 7389) - Trần Quang 
Định (Tài 4631) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 7852) - Trương Tấn Tài (Tài 
5811) - Huỳnh Công Danh (Tài 3878) - Nguyễn Quốc Khanh (Tài 3781) 
- Nguyễn Hiếu Hòa (Tài 5658) - Ngô Hồng Thu (Tài 4748) - Nguyễn 
Hoàng Dũng (Tài 7269) - Đinh Quốc Hùng (Tài 3525)
Đội 43: Phan Tấn Lợi (Tài 1577) - Trần Hậu Phát (Tài 7584) - Huỳnh 
Văn Đình (Tài 6621) - Chung Văn Khanh (Tài 4685) - Phan Tiến Dũng 
(Tài 4105) - Lê Hồng Kiểu (Tài 4308) - Trần Hậu Phát (Tài 7584) - 
Nguyễn Quốc Phong (Tài 7454) - Nguyễn Duy Thiện (Tài 4817) - Dương 
Hữu Hậu (Tài 5232) - Võ Văn Lắm (Tài 3487) - Nguyễn Thành Danh (Tài 
4874) - Lý Minh (Tài 6551)
Đội 44: Quan Trung Minh (Tài 3857) - Trương Minh Phú (Tài 5467) - 
Hứa Đăng Khoa (Tài 4152) - Nguyễn Đức Phúc (Tài 7071) - Võ Thanh 
Phong (Tài 6068) - Huỳnh Hà Duy Hậu (Tài 6199) - Vũ Trọng Phúc (Tài 
4071) - Lai Quốc Tuấn (Tài 7223) - Lê Văn Sáu (Tài 4575) - Mạc Cường 
(Tài 4525) - Nguyễn Anh Huy (Tài 3937) - Trương Minh Đại (Tài 5467) 
Đội 45: Hoàng Đức Minh (Tài 8248) - Đào Văn Hạnh (Tài 7355) - Lê 
Văn Hùng (Tài 4990) - Huỳnh Văn Phi (Tài 7093) - Phạm Công Sử (Tài 
7328) - Lý Thanh Hà (Tài 7453) - Lâm Quốc Hòa (Tài 7355) - Đặng 
Ngô Lữ Hoàng (Tài 7016) - Nguyễn Thái Bình (Tài 6519) - Trần Văn 
Được (Tài 4634)
Đội 46: Trần Thế Hồng Phong (Tài 6192) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 
4781) - Vũ Văn Toàn (Tài 5887) - Trần Văn Chiến (Tài 6661) - Lê Văn 
Tấn (Tài 7561) - Phạm Tiến Sỹ (Tài 4626) - Trần Văn Tới (Tài 7289) - 
Nguyễn Văn Bi (Tài 8011) 
Đội 47: Lê Đức Trọng (Tài 7647) - Đặng Hoàng Lâm (Tài 5154) - 
Nguyễn Quốc Chí (Tài 4485) - Nguyễn Quốc Chí (Tài 4485) - Nguyễn 
Thanh Vương (Tài 7417) - Lâm Văn Long (Tài 2576) - Chung Xuất An 
(Tài 7964) - Bạch Đằng Minh (Tài 2773) - Nguyễn Thanh Phương  (Tài 
7450) - Võ Hồng Khanh (Tài 7074)
Đội 48: Phạm Tất Thành (Tài 8303) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 6058) 
- Rommel Abdoraman (Tài 6171) - Quách Văn Tùng (Tài 6538) - Phan 
Đăng Nhàn (Tài 3104) - Trần Minh Tuấn (Tài 4651) - Nguyễn Văn Đăng 
(Tài 3104) - Nguyễn Phương (Tài 5399) - Trần Văn Nghĩa (Tài 8334)
Đội 49: Nguyễn Bá Tráng (Tài 7352) - Nguyễn Văn Giáp (Tài 7318) - 
Lại Hữu Tùng (Tài 5273) - Lê Hoàng Phong (Tài 6640) - Trần Văn Xinh 
(Tài 6811) - Nguyễn Bá Tráng (Tài 5107) - Phạm Minh Hùng (Tài 7677) 
- Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 6811) - Nguyễn Tất Hạnh (Tài 6812) - Lê 
Hoàng Thông (Tài 6640) - Trịnh Văn Ngọc (Tài 7120)
Đội 50: Lê Ngọc Tấn (Tài 4258) - Võ Ngọc Minh (Tài 7281) - Lê Hoàng 
Dũng (Tài 3677) - Ngô Nhơn Quý (Tài 4128) - Nguyễn Văn Tú (Tài 
5968) - Nguyễn Bình Phương (Tài 7186) - Hoàng Trần Bảo Duy (Tài 
6550) - Huỳnh Văn Tỷ (Tài 6046) - Lê Trương Văn Hùng (Tài 5115) - 
Đặng Văn Đoàn (Tài 4258) - Nguyễn Bảo Long (Tài 5053)
Đội 51: Trần Thanh Điền (Tài 2544) - Trần Minh Phước (Tài 8018) - 
Phạm Hữu Hiền (Tài 5400) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 6601) - Lương 
Quốc Vinh (Tài 6863) - Nguyễn Minh Tuấn (Tài 3371) - Nguyễn Hoài 
Phong (Tài 3583) - Trần Liệt Oanh (Tài 7294) - Đỗ Thanh Hùng (Tài 
6536) 
Đội 52: Trần Thanh Sơn (Tài 4506) - Nguyễn Quốc Thái (Tài 4386)
Đội 53: Lê Quang Lâm (Tài 7605) - Nguyễn Văn Cường (Tài 6040) - Hồ 
Thanh Lâm (Tài 7871) - Lê Đạt Nhân (Tài 3503) - Trần Văn Anh Tuấn 
(Tài 5027) - Hồ Sỹ Tú (Tài 2750) - Trần Phát Tài (Tài 6775) - Lê Minh Trí 
(Tài 2527) - Nguyễn Xuân Chính (Tài 6001) - Vi Văn Sơn (Tài 2931) - Lê 
Đức Trung (Tài 6985) - Nguyễn Hoàng Hiếu (Tài 9230)
Đội 54: Nguyễn Văn Hội (Tài 6535) - Lâm Phúc Lai (Tài 6547) - Vương 
Thanh Tuấn (Tài 8015) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 6577) 
Đội 55: Đặng Văn Trình (Tài 9152) - Nguyễn Ngọc Hồng (Tài 7144) - 
Nguyễn Hoàng Minh (Tài 3493) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 7361) - Trần 

Đình Hai (Tài 4830) - Hoàng Thanh Sơn (Tài 7276) - Phan Văn Toàn 
(Tài 7266) - Trần Trung Tín (Tài 7141) - Trương Phạm Duy (Tài 4559) - 
Đinh Tuấn Phong (Tài 9152) - Hà Thế Anh (Tài 7129) - Tạ Đình Đại (Tài 
9242) - Lê Văn Phụng (Tài 7024) - Viên Đình Long (Tài 7983)
Đội 56: Đặng Văn Huệ (Tài 5164) - Nguyễn Tuấn Hải (Tài 8330) - Đỗ 
Xuân Hồng (Tài 7671) - Lê Hoàng Phương (Tài 3402) - Phan Trọng Nam 
(Tài 3400) - Nguyễn Tuấn (Tài 8004) - Tạ Châu Lu (Tài 3657)
Đội 57: Đào Văn Quí (Tài 7766) - Huỳnh Văn Rẫy (Tài 5677) - Nguyễn 
Lâm Trọng Hữu (Tài 8001) - Nguyễn Tân Hồng Tâm (Tài 6625) - Trần 
Văn Sang Trọng (Tài 4336) - Nguyễn Minh Thông (Tài 6830) - Lại 
Trường Thọ (Tài 3678) - Lê Quang Thái (Tài 4220) - Lê Trung Thảo (Tài 
4404) - Trần Hữu Nhân (Tài 5383) - Nguyễn Văn Được (Tài 4842) - 
Trương Diệp Tấn (Tài 4875) - Huỳnh Hữu Tiền (Tài 7870) - Nguyễn Văn 
Hoài (Tài 7947) - Nguyễn Minh Sang (Tài 9004) - Nguyễn Tuấn Kiệt (Tài 
5656) - Trịnh Minh Tuấn (Tài 2902) 
Đội 58: Hồ Chí Tâm (Tài 6516) - Dương Minh Thân (Tài 3842) - Nguyễn 
Chí Nguyện (Tài 6611) - Trương Tấn Thạnh (Tài 4420) - Lê Văn Thái (Tài 
4349) - Trần Anh Tuấn (Tài 5335) - Đậu Hồng Sơn (Tài 6008) - Hồ Ngọc 
Khoa (Tài 6611) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7708) - Dương Minh Thăng (Tài 
3842) - Lư Văn Phúc (Tài 6008) - Hoàng Lương Phong (Tài 6979) - Trần 
Minh Sơn (Tài 6880)
Đội 59: Phạm Thành Phúc (Tài 9071) - Cao Anh Trúc (Tài 5155) - 
Nguyễn Trung Hòa (Tài 6019) - Trần Văn Hùng (Tài 5926) - Bạch Kim 
Tùng (Tài 9196) - Nguyễn Văn Sáu (Tài 3054) - Trần Quốc Tuấn (Tài 
3576) - Nguyễn Lê Hoàng Tuấn (Tài 2968) 
Đội 60: Đỗ Xuân Phong (Tài 4240) - Nguyễn Phước Hiếu (Tài 5448) - Lê 
Hoàng Trung (Tài 6164) - Nguyễn Văn Hồng (Tài 7496) - Huỳnh Dũ 
Nguyên (Tài 7554) - Ngô Hoàng Hải (Tài 3749) - Ngô Thanh Nam (Tài 
5780) - Trần Văn Thông (Tài 9029) - Võ Vi Vân (Tài 8266) - Nguyễn 
Văn Ngọc (Tài 6907) 
Đội 61: Nguyễn Văn Hiền (Tài 7085) - Trần Văn Bảy (Tài 7728) - Lê Văn 
Hấn (Tài 7781) - Đinh Văn Cường (Tài 7284) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 
7614) - Lê Bá Vạn (Tài 8025) - Nguyễn Văn Cường (Tài 3773) - Nguyễn 
Đình Quảng (Tài 5779) - Nguyễn Huy Hường (Tài 8243) - Nguyễn Thế 
Vinh (Tài 7543) - Phạm Văn Sáng (Tài 7863) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 
2763) 
Đội 62: Dương Kim Diện (Tài 5568) - Lãnh Văn Tiến (Tài 5443) - 
Nguyễn Trọng Tài (Tài 4136) - Võ Hữu Lộc (Tài 5806) - Trần Văn Quý 
(Tài 6025) - Nguyễn Tuấn Anh (Tài 7732) - Chu Đình Sáng (Tài 3468) 
- Bùi Huy Hoàng (Tài 4085)
Đội 63: Ma Xuân Vĩnh (Tài 5859) - Đinh Nguyễn Thái (Tài 6539) - 
Nguyễn Thành Tâm (Tài 3752) - Phan Công Thành (Tài 7667) - Mai Văn 
Thuận (Tài 7315) - Lê Nhật Khoa (Tài 2638) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 
6826) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 5106)
Đội 64: Đặng Hoàng Tường (Tài 2917) - Trần Quốc Kiến (Tài 6783) - 
Lương Chấn Thành (Tài 8173) - Đồng Văn Long (Tài 4130) - Đinh Hồng 
Phú (Tài 6717)
Đội 65: Võ Văn Lâm (Tài 6837) - Trần Nhật Trường (Tài 4036) - Trần 
Thanh Tuấn (Tài 7302) - Nguyễn Hoàng Vinh (Tài 2700) - Nguyễn Thế 
Hiền (Tài 7302) - Đặng Thanh Sơn (Tài 7015) - Nguyễn Anh Quốc (Tài 
6688) - Dương Quang Thái (Tài 7508)
Đội 66: Nguyễn Vinh Hiền (Tài 8037) - Trần Mạnh Hùng (Tài 7062) 
- Nguyễn Văn Hiếu (Tài 7992) - Ngô Văn Dình (Tài 7187) - Đỗ Văn 
Thanh (Tài 4376) - Lê Xuân Lâm (Tài 5609) - Vũ Đình Khang (Tài 7098) 
- Nguyễn Thanh Tâm (Tài 3793) 
Đội 67: Nguyễn Đức Dũng (Tài 7985) - Phan Lê Quốc Tuệ (Tài 2572) 
- Nguyễn Văn Cầm (Tài 6844) - Trương Tấn Tiến (Tài 3932) - Lê Văn 
Lộc (Tài 4702) - Lê Văn Thành (Tài 6177) - Lý Ngọc Hiên (Tài 2572) 
- Bùi Văn Duy (Tài 3481) - Hoàng Xuân Thanh (Tài 6165) - Lục Thế 
Phi (Tài 9096)
Đội 68: Võ Sỹ Tùng (Tài 5421) - Lâm Võ Trường (Tài 7664) - Lê Thanh 
Nhật (Tài 7108) - Lâm Thu Thủy (Tài 5643) - Nguyễn Đình Tân (Tài 
6095) - Huỳnh Công Hiếu (Tài 6977) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 8190) - 
Trần Hoàng Vũ (Tài 7685) - Nguyễn Hữu Thành (Tài 7390) - Đặng Văn 
Khởi (Tài 7787) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6151) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 
9048) - Lê Huy Vũ (Tài 7974) - Võ Trúc Thành (Tài 7535) - Đào Xuân 
Thanh (Tài 1528)
Đội 69: Nguyễn Duy Lam (Tài 1519) - Trần Chí Linh (Tài 5669) - Lê 
Ngọc Tín (Tài 7645) - Phan Hoàng Hạnh (Tài 3553) - Nguyễn Văn Tâm 
(Tài 6871) - Hồ Hoàng Hải (Tài 6983) - Nguyễn Văn Nhiều (Tài 6983) 
- Hà Hồng Châu (Tài 5784) - Lương Quý Phát (Tài 4120) - Bùi Văn Bình 
(Tài 2662) - Trần Thanh Trung (Tài 4663) - Phạm Văn Huynh (Tài 3854) 
- Nguyễn Văn Nhàn (Tài 4663)
Đội 70: Phạm Văn Thắng (Tài 4698) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 6792) - 
Nguyễn Trung Thành (Tài 6528) - Nguyễn Vũ Linh (Tài 3057) - Ngô Văn 
Bạc (Tài 9131) - Nguyễn Tấn Phong (Tài 7510) - Phạm Ngọc Phương 
(Tài 4527) - Trần Thanh Sang (Tài 4413) - Phạm Thanh Sang (Tài 5038) 
- Nguyễn Văn Khang (Tài 3926) - Nguyễn Xuân Hùng (Tài 3686) - Trần 
Văn Hải (Tài 3992) - Võ Tấn Cường (Tài 5737)
Đội 71: Trương Giới Thành (Tài 9011) - Lê Hoàng Anh (Tài 3114) - Vũ 
Đình Sang (Tài 6178) - Lâm Ứng Long (Tài 6178) - Đỗ Định (Tài 6569) 
- Nguyễn Công Tuấn (Tài 3908) - Bùi Bá Tài (Tài 3473) - Nguyễn Quốc 
Tuấn (Tài 5730) - Đặng Nguyễn Thái Châu (Tài 4114) - Lê Hoàng Tín 
(Tài 4031) - Nguyễn Ngọc Quyền (Tài 5413)
Đội 72: Nguyễn Văn Tâm (Tài 3690) - Hồ Công Thành (Tài 8266) - 
Nguyễn Văn Thủy (Tài 7900) - Bùi Phước Hải (Tài 2686) - Hồng Nguyên 
Phi (Tài 5592) - Vũ Anh Tuấn (Tài 3482) - Trần Văn Lượm (Tài 4222) 
- Trần Duy Thái (Tài 7874)
Đội 73: Hoàng Đức Trọng (Tài 7227) - Bùi Quốc Việt (Tài 4565) - Đỗ 
Thanh Hải (Tài 7965) - Lê Minh Kha (Tài 8168) - Nguyễn Thịnh Thanh 
(Tài 7402) - Trương Công Định (Tài 9172) - Nguyễn Đa (Tài 7750) - 
Trịnh Phước Thành (Tài 3253) - Đỗ Ngọc Hoàng (Tài 6817) - Phan Thế 
Huy (Tài 5606) - Lâm Vũ (Tài 3727)
Đội 74: Lê Văn Có (Tài 2639) - Nguyễn Phước Quí Long (Tài 9162) - 
Trần Tỷ (Tài 3811) - Nguyễn Ngọc Quang (Tài 8236) - Thái Bình Minh 
Châu (Tài 8254) - Nguyễn Hoàng Long (Tài 2505) - Trần Văn Nam (Tài 
7297) - Lê Xuân Tấn (Tài 5927) - Trần Kim Quý (Tài 6076) - Vũ Thành 
Tâm (Tài 5675) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 2721) - Trần Văn Hôn (Tài 8236) 
- Nguyễn Trường Giang (Tài 3445) - Lê Bá Khéo (Tài 3505) - Du Đức 
Khánh (Tài 5154) - Diệp Tấn Hưng (Tài 3577) - Lê Bá Nhã (Tài 5801) - 
Đàm Hán Sâm (Tài 7884)
Đội 75: Phạm Xuân Trãi (Tài 4784) - Nguyễn Trường Giang (Tài 4760) 
- Châu Nhãnh Khiêm (Tài 5356) - Văn Công Trung (Tài 3984) - Nguyễn 
Văn Quí (Tài 1543) - Nguyễn Quang Huy (Tài 5892) - Lê Anh Nhựt 
(Tài 5544)
Đội 76: Lê Văn Thành (Tài 2688) - Nguyễn Phương Thảo (Tài 7626) 
- Tăng Huỳnh Minh (Tài 3416) - Lê Thanh Hải (Tài 2670) - Phan Mỹ 

Kim (Tài 2674) - Nguyễn Phương Thảo (Tài 7626) - Trần Xuân Bách 
(Tài 2622)
Đội 77: Nguyễn Công Đức (Tài 5853) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 7630) 
- Lê Bá Thắng (Tài 6839) - Lê Văn Hoàng (Tài 7877) - Nguyễn Phước 
Hoàng (Tài 3649) - Đinh Văn Minh (Tài 5204) - Nguyễn Trung Chính 
(Tài 7398) - Nguyễn Văn Bình (Tài 5204) - Đào Văn Quang (Tài 4007) 
- Trương Quốc Tùng (Tài 3378)
Đội 78: Nguyễn Văn Toản (Tài 7411) - Trần Bình Hiếu (Tài 5803) - Trần 
Văn Tính (Tài 6903) - Đỗ Huy Tiến (Tài 7775) - Nguyễn Hải Dương (Tài 
3034) - Phạm Văn Sơn (Tài 5741) - Đặng Trường Giang (Tài 9041) - Lê 
Ngọc Tỉnh (Tài 7988) - Nguyễn Tuân (Tài 2717) - Nguyễn Ngọc Phi 
(Tài 6868) - Bùi Phi Hùng (Tài 3492) - Lê Thiện Cảm (Tài 7411) - Trần 
Thượng Hiền (Tài 2613) - Nguyễn Lê Anh (Tài 5160)
Đội 79: Thạch Qui Tính (Tài 3207) - Mai Đức Nam (Tài 4253) - Trần Lê 
Tiến (Tài 6027) - Ngô Đặng Huy (Tài 4608) - Nhữ Văn Hay (Tài 3762) 
- Lê Văn Trung (Tài 7620) - Trương Thanh Tùng (Tài 7180) - Huỳnh 
Văn Tức (Tài 7421) - Nguyễn Quang Huy (Tài 3207) - Nguyễn Thị Ly 
Na (Tài 7265)
Đội 80: Lê Khánh Thành (Tài 4714) - Hà Lương (Tài 7482) - Âu Dương 
Khang (Tài 3767) - Nguyễn Hữu Tuấn (Tài 3835) - Lê Anh Đức (Tài 
4972) - Phan Văn Hòa (Tài 6702) - Lâm Văn Khanh (Tài 3835) - Trần 
Đức Vương (Tài 7257) - Trần Minh Phước (Tài 4838) - Phạm Tuấn Dũng 
(Tài 7087) - Dương Văn Khá (Tài 8232) - Trần Tuấn Cường (Tài 7257) - 
Nguyễn Văn Thanh (Tài 6035)
Đội 81: Đào Minh Huy (Tài 6816) - Đào Hoàn Vũ (Tài 5127) - Lê Quốc 
Tuấn  (Tài 7237) - Trần Tuấn Hoàng (Tài 4346) - Phan Thanh Phúc (Tài 
8218) - Lê Minh Thành (Tài 5919) - Trần Văn Hải (Tài 4713) - Lê Xuân 
Trường (Tài 6549)
Đội 82: Võ Danh Hiền (Tài 3455) - Quách Tuấn Kiệt (Tài 6756) - Tăng 
Văn Tuấn (Tài 8242) - Lương Ngọc Trung (Tài 7849) - Phạm Anh Tuấn 
(Tài 2645) - Tạ Đình Khôi (Tài 7880)
Đội 83: Trần Quang Vinh (Tài 4261) - Nguyễn Trọng Nguyễn (Tài 8318) 
- Hoằng Hoàng Kiếm (Tài 6973) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 3670)
Đội 84: Thái Văn Hùng (Tài 5807) - Mai văn Thương (Tài 3531) - Trần 
Hữu Thành (Tài 1535) - Đàm Hán Sâm (Tài 7884) - Nguyễn Khắc Lê 
Phong (Tài 7365) - Cao Thanh Sang (Tài 7598) - Hoàng Văn Lâm (Tài 
4385) - Giang Quý Bùi (Tài 2906) - Nguyễn Văn Sắt (Tài 5822) - Chung 
Tấn Phát (Tài 2624)
Đội 85: Lê Hùng Mạnh (Tài 3640) - Nguyễn Văn Phụng (Tài 7293) - 
Nguyễn Thanh Liêm (Tài 9094) - Võ Đức Hoàng (Tài 4441) - Nguyễn 
Bá Xô (Tài 6899) - Hoàng Đức Thiện (Tài 4250) - Phi Anh Dũng (Tài 
6669) - Đặng Phương Bắc (Tài 7611) - Lê Quốc Toàn (Tài 4775) - Hoàng 
Đức Thiện (Tài 4250) - Võ Thành Tú (Tài 4033) - Nguyễn Bá Khánh (Tài 
6895) - Bùi Xuân Hoàng (Tài 4824)
Đội 86: Lưu Cao Trí (Tài 7659) - Mai Thanh Hiếu (Tài 3708) - Nguyễn 
Văn Năm (Tài 2496) - Trần Minh Tân (Tài 2496) - Đặng Khánh Minh 
(Tài 6678) - Tiêu Mẫn (Tài 6716) - Nguyễn Hoàng Minh (Tài 5498) - 
Huỳnh Quốc Thuận (Tài 3729) - Trần Văn Quang (Tài 6712) - Lý Tuấn 
Hồng (Tài 2933) - Bùi Kim Kha (Tài 6794)
Đội 87: Tăng Long Thương (Tài 4432) - Trịnh Bá Công (Tài 3627) - 
Nguyễn Văn Thu (Tài 5015) - Lê Quang Tú (Tài 5287) - Tô Văn Dũng 
(Tài 3792) - Thái Văn Cường (Tài 7194) - Đinh Quý Quang (Tài 3241) 
- Phạm Thế Huy (Tài 5837)
Đội 88: Lê Văn Trung (Tài 4934) - Lê Tấn Thanh (Tài 6720) - Cao Phi 
Liêm (Tài 8142) - Phan Quang Tùng (Tài 7088)
Đội 89: Trần Anh Tuấn (Tài 9179) - Trương Văn Thắng (Tài 5205) - 
Trần Quốc Chí (Tài 6865) - Võ Quang (Tài 6045) - Vương Thế Lực (Tài 
7736) - Nguyễn Tấn Quang (Tài 6767) - Nguyễn Tuấn Tiến (Tài 3497) 
- Nguyễn Văn Mạnh (Tài 7408) - Phạm Ngọc Anh (Tài 7982) - Trần 
Nhật Khiêm (Tài 5778) 
Đội 90: Nguyễn Phúc Đạt (Tài 4421) - Nguyễn Đức Đôn (Tài 3630) - 
Phạm Trung Tuyến (Tài 5974) - Nguyễn Huỳnh An (Tài 4144) - Nguyễn 
Hoàng Hải (Tài 5875) - Trần Nguyễn Huy Hoàng (Tài 6908)
Đội 91: Đinh Văn Ân (Tài 6143) - Phạm Văn Thành (Tài 8127) - Phạm 
Thanh Tùng (Tài 7743) - Phạm Tùng Sơn (Tài 6943) - Mai Văn Khánh 
(Tài 6633) - Nguyễn Quang Cảnh (Tài 6943) - Nguyễn Viết Huỳnh (Tài 
7931) - Vũ Đình Khang (Tài 5800)
Đội 92: Nguyễn Văn Diệp (Tài 2923) - Trần Văn Đại (Tài 3208) - Vũ 
Hữu Bình (Tài 2722) - Ngô Khánh Hưng (Tài 6835) - Trần Văn Tiến (Tài 
2698) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 7838) - Phạm Văn Danh (Tài 5255) - 
Nguyễn Kim Vân (Tài 4801) - Cao Mạnh Hiếu (Tài 3208) - Phạm Hòa 
Hiệp (Tài 2673) - Nguyễn Hữu Lai (Tài 2642)
Đội 93: Ngô Văn Cường (Tài 6509) - Ngô Văn Anh (Tài 6848) - Nguyễn 
Anh Tuấn (Tài 4725) - Nguyễn Văn Hên (Tài 3880) - Đoàn Quốc Thành 
(Tài 4258) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 6848) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 4406) 
- Hoàng Văn Lợi (Tài 7132) - Phạm Quý (Tài 2971) - Nguyễn Minh 
Hoàng (Tài 3204) - Trần Phi Hùng (Tài 6904)
Đội A1: Nguyễn Thế Dũng (Tài 7135) - Lương Anh Tuấn (Tài 3425) 
- Phan Ngọc Lợi (Tài 7162) - Phạm Văn Lâu (Tài 9154) - Đào Duy 
Hùng (Tài 4729) - Lê Tuấn Hải (Tài 3918) - Hoàng Văn Thái (Tài 4267) 
- Nguyễn Cu Em (Tài 4184) - Lê Hoài Thanh (Tài 9154) - Mạc Thanh 
Bình (Tài 7394)
Đội A2: Đỗ Văn Tiên (Tài 8313) - Huỳnh Văn Thanh Tùng (Tài 4438) - 
Nguyễn Thanh Sang (Tài 8028) - Tạ Minh Trí (Tài 7637) - Phạm Tường 
Văn (Tài 7637) - Huỳnh Bá Phát (Tài 5150) - Phạm Thái Sơn (Tài 5415) 
- Chung Thái An (Tài 5537) - Trần Minh Sơn (Tài 3170) - Trương Thành 
Luân (Tài 3399) - Trần Vương (Tài 9054)
Đội A3: Hoàng Ngọc Diệp (Tài 8166) - Nguyễn Văn Tam (Tài 4079) - 
Trần Tiến Dũng (Tài 9184) - Trần Hữu Anh Pháp (Tài 5096) - Nguyễn 
Hoàng Em (Tài 8262) - Nguyễn Quốc Tiến (Tài 3432) - Vũ Anh Bình 
(Tài 5563)
Đội A4:  Liêu Ngọc Chuộng (Tài 6506) - Lê Thanh Hiếu (Tài 3794) - 
Phạm Văn Đô (Tài 2754) - Nguyễn Phúc Vinh (Tài 3293) - Đỗ Nguyễn 
Trường Kha (Tài 8300) - Võ Minh Được (Tài 2668) - Lý Quốc Trung 
(Tài 8322)
Đội A5: Trần Ngọc Huy (Tài 4919) - Lâm An (Tài 5569) - Lưu Quang 
Sơn (Tài 4496) - Võ Văn Triều (Tài 7627) - Nguyễn Anh Hải (Tài 4191) - 
Mai Thanh Phong (Tài 2675) - Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 7300) - Hoàng 
Nguyên Long (Tài 2576) - Trần Nam Hưng (Tài 9163) - Nguyễn Kim 
Sang (Tài 4587) - Trần Văn Chính (Tài 3413) - Nguyễn Lâm (Tài 5123) 
- Nguyễn Văn Lâm (Tài 7038) - Trần Chí Bình (Tài 7575) - Nguyễn 
Huỳnh Bá Tài (Tài 3292)
Đội A6: Nguyễn Kim Quang (Tài 4689) - Lê Hoàng Sơn (Tài 5890) - Hồ 
Ngọc Hoàng (Tài 2795) - Ngô Thành Nhân (Tài 5192) - Lê Hữu Thành 
(Tài 2778) - Nguyễn Hữu Thạch (Tài 2796) - Nguyễn Tấn Hải (Tài 4716) 
- Huỳnh Nhựt Bổn (Tài 2802) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 3898) - Phạm 
Thanh Liêm (Tài 2801) - Lê Hà Anh Trọng (Tài 4716) - Ngô Nguyễn 
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Hoàng Sơn (Tài 3611) - Trần Văn Châu (Tài 4588) - Triệu Quốc 
Nghĩa (Tài 4597) - Ngô Văn Hảo (Tài 4743) - Võ Quốc Tuấn (Tài 
2798)
Đội A7: Phan Bảo Duy (Tài 5924) - Đặng Trần Vinh (Tài 4595) 
- Nguyễn Đình Dương (Tài 4262) - Bùi Vinh Hữu (Tài 8357) - 
Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 4762) - Ngô Đình Nhân (Tài 5690) - Võ 
Viết Thuận (Tài 5220) - Phạm Đức Trắng (Tài 4858)
Đội A8: Bùi Văn Thuận (Tài 7086) - Trương Văn Giao (Tài 6195) - 
Đinh Duy Luận (Tài 4104) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 3461) - Đặng 
Văn Sỹ (Tài 5842) - Trần Văn Nhàn (Tài 5790) - Lê Thạc Lợi (Tài 
4335) - Hà Nguôn (Tài 7222) - Vi Phú Trung (Tài 4098) - Trần 
Đức Hậu (Tài 4576) - Nguyễn Ngọc Tùng (Tài 4098) - Lê Văn 
Khoa (Tài 5459)
Đội A9: Nguyễn Văn Tuyến (Tài 3355) - Nguyễn Thành Châu (Tài 
3355) - Võ Kim Hồng (Tài 2963) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 3913) 
- Nguyễn Sỹ Trung (Tài 3783) - Nguyễn Minh Tân (Tài 4474) - Lê 
Khắc Huy (Tài 3453) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 5751)
Đội A10: Ngô Văn Sơn (Tài 4593) - Tô Hoa Quang (Tài 5819) - 
Thạch Sô Ri (Tài 2656) - Trần Văn Sáu (Tài 5641) - Vũ Tấn Tuấn 
(Tài 5641) - Lê Thanh Tâm (Tài 7142) - Nguyễn Hồng Đức (Tài 
7690) - Lý Hoàng Anh (Tài 2656) - Lê Thanh Hải (Tài 7066) - 
Nguyễn Trung Hưng (Tài 3704) - Trần Thanh Hiền (Tài 7652) - 
Nguyễn Ngọc Minh Sang (Tài 3025) - Trần Siêu Hưng (Tài 6789) 
- Nguyễn Ngọc Chung (Tài 2982) - Trương Giới Thành (Tài 5968) 
- Lê Quốc Tâm (Tài 4968)
Đội A11: Phạm Chu Trinh (Tài 4951) - Lê Trung Kiên (Tài 4166) 
- Nguyễn Hùng Mạnh (Tài 4747) - Nguyễn Quốc Khải (Tài 4616) - 
Trần Văn Dón (Tài 3667) - Trần Văn Huy (Tài 5612) - Lý Võ Đăng 
Trình (Tài 5849) - Nguyễn Tiến Thắng (Tài 3296) - Nguyễn Văn 
Chuyện (Tài 4277) - Nguyễn Văn Thoại (Tài 4747) - Lê Văn Bạch 
(Tài 6607) - Huỳnh Tấn Phát (Tài 7553) - Phạm Văn Chát (Tài 
5612) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 5591)
Đội A12: Nguyễn Văn Đức (Tài 6559) - Ngô Sơn Thọ (Tài 2526) - 
Võ Văn Nhu (Tài 5112) - Bùi Văn Tân (Tài 6862) - Trần Văn Bảo 
(Tài 6949) - Lê Quang Hiền (Tài 7348) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 
5955) - Hồ Trung Hậu (Tài 3478) - Nguyễn Ngọc Sang (Tài 4647)
Đội BD1: Đỗ Thế Hiệu (Tài 6093) - Nguyễn Văn Hiệu (Tài 2653) - 
Trần Đình Toản (Tài 4372) - Nguyễn Đình Bộ (Tài 4372) 
Đội BD2: Lê Văn Khai (Tài 8146) 
Đội BD3: Dương Minh Đức (Tài 2806) - Nguyễn Quang Phong (Tài 
1598) - Nguyễn Viết Toàn (Tài 8148) - Đỗ Ngọc Tráng (Tài 5895) 
- Đỗ Văn Tình (Tài 2568) 
Đội BD4: Đào Vinh Hiển (Tài 4936) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 
3973) - Tô Tấn Hưng (Tài 4216)
Đội BD5: Phùng Tấn Dũng (Tài 4516) - Phương Thế Quyết (Tài 
4522) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 5982)
Đội BD6: Nguyễn Thanh Thế (Tài 4529) - Trần Xuân Trung (Tài 
7817) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 8150) - Nguyễn Quang Tân (Tài 
5177) - Ngô Bá Vương (Tài 2832) - Nguyễn Hải Chiến (Tài 2549) 
Đội ĐN1: Nguyễn Văn Sơn (Tài 8083) - Lê Văn Khởi  (Tài 3013) - 
Huỳnh Trọng Khỏe (Tài 9137) - Đào Văn Quang (Tài 9049) - Đinh 
Hữu Vệ (Tài 7913) - Nguyễn Đình Đảm (Tài 7835) - Trần Quốc 
Tuấn (Tài 9013) - Tôn Trung Mảnh (Tài 9136) - Vũ Ngọc Thụy 
(Tài 2611)
Đội ĐN2: Phạm Văn Nghĩa (Tài 7924) - Bùi Đức Thịnh (Tài 7919) 
- Mai Thành Tín (Tài 5899) - Nguyễn Xuân Sơn (Tài 7918) - Phạm 
Tấn Nhạt  (Tài 3148) - Bùi Đức Thuần (Tài 7924) - Phan Quốc 
Đông (Tài 9088) - Lê Minh Thiện (Tài 3005) - Cao Văn Hiền (Tài 
9141) - Lương Thanh Nhàn (Tài 8364) - Lê Duy Lợi (Tài 5987) - 
Nguyễn Văn Hùng (Tài 7918)
Đội ĐN3: Nguyễn Bảo Long (Tài 4558) - Phan Văn Em (Tài 3916) 
- Đỗ Thị Mười (Tài 8074) - Nguyễn Đức Thanh (Tài 3006) - Nguyễn 
Mậu Dưỡng (Tài 3131) 
Đội ĐN4: Huỳnh Trọng Khỏe (Tài 6143) - Trương Tấn Hải (Tài 
8203) - Mai Tân Trung (Tài 9068) - Nguyễn Huy Hổ (Tài 3867) 
- Ngô Trọng Thanh (Tài 8278) - Nguyễn Tấn Tài  (Tài 3012) - 
Nguyễn Kỳ Bửu Sơn (Tài 6100)
Đội NT1: Nguyễn Thanh Lê (Tài 6064) - Nguyễn Trí Vương (Tài 
5703) - Trần Minh Huy (Tài 5702)
Đội NT2: Phạm Tấn Thạnh (Tài 6141) - Huỳnh Thế Vũ (Tài 6139) - 
Nguyễn Hoàng Hải (Tài 6138) - Nguyễn Việt Hải (Tài 6158)
Đội G1: Bùi Tuấn Kiệt (Tài 7020) - Tống Minh Phụng (Tài 4722) 
- Phạm Trung Phúc (Tài 3444) - Nguyễn Tuấn Khiêm (Tài 4780) 
- Thái Văn Hùng (Tài 4341) - Nguyễn Văn Chấp (Tài 4866) - 
Nguyễn Quốc Trưởng (Tài 3679)
Đội G2: Trần Xuân Hùng (Tài 4495) - Trần Văn Chiến (Tài 3423) 
- Đõ Đức Bộ (Tài 4726) - Huỳnh Phú Hảo (Tài 3681) - Phan Văn 
Chung (Tài 4746) - Lương Minh Hiệp (Tài 4744) - Trần văn Công 
(Tài 4321) - Lục Thị Nữ (Tài 8017) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 4478) 
- Nguyễn Phương Đại (Tài 4491) - Hoàng Phước Nhân (Tài 7082) - 
Trần Quốc Hải (Tài 3550) - Lê Quang Cường (Tài 6169)

LÁI XE TRẢ TÀI VẬT CAO

1. Đào Văn Quí - Tài 7766 - Đội 57 - Balo: 1 laptop Apple, tiền 
57.500.000 đồng, 105 USD, giấy tờ

2. Phạm Thành Phúc - Tài 9071 - Đội 59 - 1 đtdđ Iphone 6 plus.

3. Lại Hữu Tùng - Tài 5273 - Đội 49 - 1 đtdđ Iphone 6.

BẢNG VÀNG VINH DANH
CÁC LÁI XE TRẢ LẠI TÀI VẬT

CHO KHÁCH HÀNG - THÁNG 9/2015
(tiếp theo)

Lái xe Nguyễn Bá Khánh - CN6

Lái xe Nguyễn Minh Hùng - CN7:

    Vào lúc 15 giờ 10 phút chiều 
ngày 25/9/2015 lái xe Nguyễn 
Bá Khánh, tài 6895 thuộc 
đội 85, chi nhánh 6 đón một 
khách nam ngay tại điểm tiếp 
thị đường Nguyễn Khắc Viện, 
Q.7 đi đến địa chỉ 314 đường 
Nguyễn Văn Linh, Q.7. Khi 
quay về lại điểm tiếp thị, gần 
đến nơi anh Khánh nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài khách bỏ 
quên chiếc túi, anh kiểm tra thì 
thấy chiếc túi xách nằm ngay 
trên băng ghế sau cùng. Thông 
qua tổng đài, anh kết nối với 
khách hàng là anh Trí và trong 
vòng 10 phút anh Khánh đã 
có mặt tại 314 Nguyễn Văn 
Linh trả lại chiếc túi xách cho 
anh Trí, bên trong gồm có 1 
chiếc laptop hiệu Dell và 59 
triệu đồng. Khi được hỏi anh 
có nhắc nhở khách kiểm tra 
đồ đạc? Anh Trí cho biết: “Khi 
anh ấy lên xe còn mang theo 1 
thùng đồ carton, tôi và anh ấy 
hì hục rinh nó lên cốp sau, còn 
chiếc túi xách laptop anh ấy bỏ 
lên băng ghế sau từ lúc nào tôi 
không biết. Xuống xe tôi còn 

hỏi anh ấy kiểm tra đủ đồ chưa, 
ảnh bảo đủ rồi còn cảm ơn tôi, 
thế nên khi nghe tổng đài gọi 
tôi cũng không nghĩ có gì để 
quên. May mắn là anh Trí đã 
phát hiện sớm và tôi cũng chưa 
đón cuốc khách khác”. 
    Anh Khánh cho biết, anh 
đã tửng vài lần được công ty 
thưởng 100.000đ khi anh trả 
điện thoại cho khách, nhưng 
lần thưởng này là “nặng đô” 
nhất.

9 giờ 30 phút ngày 19/10/2015 
tài xế Nguyễn Minh Hùng, tài 
7205, đội 8, chi nhánh 7 đón 
hai hành khách người Hàn Quốc 
đi từ đường Lưu Văn Lang, Q.1 
đến số 68 Nguyễn Huệ, Q.1. 
Xuống xe hai người để quên 
chiếc túi nhựa màu hồng phía 
sau, bên trong chiếc túi gồm có 
60.880.000đ, 1.000USD và hộ 
chiếu, tổng giá trị tài sản ước 
tính 82 triệu đồng. Khi đang 
trên đường chở cuốc khách thứ 
hai gồm 6 người Hàn Quốc đi 
từ Q.1 đến siêu thị Aeon Mall, 
Q.Tân Phú anh Hùng được 
cuộc gọi từ đội trưởng thông báo 
hai người khách Hàn Quốc đã 
để quên chiếc túi. Mời khách 
xuống xe kiểm tra anh Hùng 

phát hiện 
chiếc túi được 
để trong túi 
đựng quảng 
cáo sau lưng 
ghế tài xế. 
Anh gọi điện 
báo lại mình 
đã tìm được 
và đang cất 
giữ. 12 giờ 
cùng ngày, anh Hùng có mặt tại 
công ty trao trả toàn bộ tài sản 
cho hành khách Sooho Ok.
Tuyên dương cho hành động tự 
giác trả tài sản cho khách, sáng 
ngày 26/10 lãnh đạo công ty 
đã trao tặn giấy khen và tiền 
thưởng 1.000.000đ cho anh 
Hùng.

ông Huỳnh Văn Sĩ - PTGĐ TCHC trao giấy 
khen công ty cho lái xe Nguyễn Bá Khánh
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Chuyện nhỏ...

1. “Bị” nghỉ việc
    - Chào chú!, chú cho hỏi… cái 
này ký xác nhận ở đâu?
    Buổi chiều cuối tháng ở Phòng 
Đào Tạo Tuyển Dụng, một lái xe 
chân đi còn hơi “cà nhắc” mặt 
nhăn nhó dường như còn đau và 
không dấu vẻ bực bội. Anh cầm tờ 
giấy xác nhận công nợ (hồ sơ nghỉ 
việc: chấm dứt hợp đồng lao động) 
chìa về phía một cán bộ trong 
phòng. Người được hỏi vui vẻ:
    - Ồ! Chào anh, chân tay sao mà 
đi “khập khà khập khiễng” thế?
    - Dạ tuần trước cháu mới ngã xe 
gắn máy, nay chưa hết chú à.
    - Vậy là không chạy được taxi 
nên xin nghỉ “dưỡng bệnh” hả?
Như có người “gãi” trúng chỗ ngứa 
nên bác tài này “xả” một hồi “liên 
thanh” :
    - “Bệnh biếc” gì đâu chú! Cháu 
đụng xe phải vào viện chụp chiếu 
kiểm tra, bác sĩ bảo chỉ bị trầy 

phần mềm ở gối, ở khuỷu tay nên 
cho về nhà nằm nghỉ ít ngày rồi 
đi làm tiếp. Hôm qua thấy đỡ đau 
cháu tính lên đội xin làm tiếp thì 
được đội trưởng báo đã có quyết 
định chấm dứt hợp đồng lao động 
khiến cháu quá bất ngờ và bức 
xúc.
    - Vậy là anh nghỉ không báo đội 
trưởng nên bị - liệt - vào tội nghỉ 
không lý do chứ gì. 
    - Hôm ngã xe cháu đã điện thoại 
báo đội trưởng rồi mà đội trưởng 
có vẻ không tin nói là cầm giấy 
bệnh viện đến mới được. Cháu 
nói chỉ có phim chụp chiếu nhưng 
còn đau chân nên không chạy xe 
được. Con còn nhỏ, vợ lại không 
biết chạy xe.
    - À ra thế! Ông cán bộ này giải 
thích thêm: Theo nội quy, quy chế 
của công ty thì lái xe tự ý nghỉ việc 
không có lý do chính đáng từ ba 
ca trở lên thì đội trưởng có thể đề 

xuất xử lý kỷ luật (có thể xử lý ở 
mức cao nhất là nghỉ việc).
    - Nhưng… 
    Chàng lái xe phân bua một hồi 
rằng: Cháu có lỗi cố ý đâu, cháu 
không muốn nghỉ việc. Giờ muốn 
xin làm lại (vì lỗi nhẹ) phải làm 
hồ sơ nghỉ việc, chạy đi chạy lại 
phòng này xưởng kia xin đủ năm 
bảy chữ ký, rồi chữ ký đội trưởng, 
giám đốc chi nhánh đâu cứ phải 
cứ đến là gặp. Còn xin làm lại thì 
làm hồ sơ mới từ đầu như một lái 
xe mới đủ mọi giấy tờ phường xã, 
công an xác nhận này nọ, khám 
sức khỏe… Ôi mệt mỏi quá chú à. 

2. Và…cứ nghỉ thoải 
mái
    - Chào Thầy! 
Tôi đang loay hoay tìm chỗ để 
xe ở xưởng sửa chữa ô tô Vinasun 
Thành Công (Xưởng 1) nơi công ty 
thường tổ chức các lớp học nghiệp 

mà không nhỏ

Chuyện… thầm kín 
VĂN QUÝ
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vụ tại ĐTT Vip cho lái xe thì được 
một “học trò cũ” chào. Tôi quay 
qua vui vẻ hỏi thăm lại: 
    - Khỏe ha! Doanh thu cao chứ, 
tới học “thẻ VIP” hả?
    - Dạ “OK” thầy. Em nghỉ về quê 
gần hai tháng mới vào làm lại.
    - Chà! “nghỉ phép” dài ngày về 
quê chơi “đã” quá.
    - “Ôi dào” phép tắc gì đâu thầy, 
em chỉ “phôn” cho đội trưởng mấy 
câu là “OK” liền.
    - Không viết giấy phép à?
    - Không! Em bảo đội trưởng 
nhà ngoài đó có việc bận xin nghỉ 
ít ngày, đội trưởng nói “cứ nghỉ 
thoải mái” khi nào xong việc thì 
vào. Em vào lại chạy bình thường 
chẳng sao cả.
    - Hà hà… giỏi quá ta!
    - Chả giỏi gì đâu thầy, chẳng qua 
em là “lính chiến” nên đội trưởng 
“sợ” mất em về tay đội khác.
    - À ra thế.

3. Lên xe mới mà “ngại” 
quá
    Lái xe tên M. là người ở cùng khu 
phố nên thỉnh thoảng có “chạm 
trán” nhau ở quán cà phê nên tôi 
cũng thường được nghe những 
“chuyện thầm kín” của hắn.
    Có lần M. nói:
    - Cháu lên xe mới rồi mà thấy 
ngại quá.
    - Ngại gì, lên xe mới “sướng” 
chứ ngại gì mày?. (chỗ gần gũi nên 

tôi thường kêu M. là mày) 
    - Dạ không! Chuyện thế này chú 
ạ. Cháu và thằng K chạy chung 
“ôm” cái bốn chỗ cũ từ hồi vào 
Vinasun đến giờ có lẽ gần ba năm. 
Tháng trước được phân cái “ri em” 
(JM) chạy “sướng” thiệt. Thằng K. 
nó nói có “lót tay” cho đội trưởng 
“hai chai” rồi mà cháu thì chưa. 
Gần đây lúc buổi sáng giao nhận 
ca, đội trưởng thường hay đến xe 
hỏi thăm và có vẻ… nhắc khéo : 
“Lên xe mới rồi nghen…” vậy nên 
cháu mới ngại. Cháu tính “học” 
theo thằng K. cho yên.
    - Không! Mày không được làm 
vậy. Tôi nói dứt khoát: Thằng K. 
làm gì kệ nó. Theo quy định của 
công ty thì phân xe mới cho lái xe 
có quy trình đàng hoàng, có tiêu 
chuẩn, tiêu chí chứ đâu phải đội 
trưởng muốn phân cho ai là quyền 
“ban ơn” của đội trưởng 
mà mày phải mang ơn, 
mà ngại.
    - Nhưng…

4. Lý do… 
chuyển đội
    - Sao, chuyển đội 
rồi hả? “Đội gần không 
muốn lại muốn đội xa”
    - Dạ! đội trưởng 
con chuyển đi con 
xin chuyển theo luôn. 
Không phải mình con 
mà cả chục anh em 

trong đội chuyển theo, toàn “lính 
chiến” không à. Thằng cháu bà 
con gặp tôi bộc bạch.
    - Đội trưởng đi kéo tụi bây đi à.
    - Không, tự tụi con từ từ xin qua.
    - Sao vậy?
    - Đội trưởng mới “chán” quá, 
mới về đội muốn thể hiện “tuyên 
bố” này nọ thấy ghê: “Thằng nào 
không đạt doanh thu coi chừng 
tao… ” gây bức xúc cho lái xe, và từ 
đó hình thành hội nhóm, bè phái 
tùm lum. Lái xe bọn con có nhiều 
áp lực lắm, đội trưởng không hiểu 
mà “dằn mặt” quá là hỏng. 
    - Thế còn đội trưởng cũ thì sao?
    - Anh ấy được lắm, sống có 
tình có lý, anh em lái xe trong đội 
đều quý và nể lắm. Ví dụ những 
chuyện thường ngày ai doanh thu 
cao anh đến động viên khích lệ 
rồi hài hước lái xe cũng thấy vui. 
Còn khi có xe chạy không đạt 
doanh thu anh ấy thường hỏi han 
chân tình và rất “tâm lý”: “Sao? Có 
chuyện gì khó khăn không… ca sau 
cố lên nhé… hơi bị yếu đấy”. Đa 
phần anh em trong ca kinh doanh 
sau 22- 23 giờ đêm thường điện 
cho nhau hỏi thăm doanh thu thế 
nào anh nào còn yếu lại tự động 
viên nhau “ráng” cố thêm chút 
giúp đội trưởng (thực ra là giúp 
cho mình). Nói giúp đội trưởng là 
vì ca nào đội doanh thu cao thì đội 
trưởng mừng ra mặt. Đấy chắc chú 
thấy khi anh N. làm đội trưởng, 
đội cháu thường đứng “Tốp ten” 
của công ty. Còn bây giờ thì… “yếu 
xìu” 

CORP.Số 62.  Năm 2015 |

Đồng hành cùng Vinasun

25

Làm công tác đào tạo và tuyển dụng lái xe nên chúng tôi có điều 
kiện được tiếp xúc trực tiếp với nhiều lái xe, được nghe những 
chuyện vui chuyện buồn khác nhau. Chuyện vui khiến người 
nghe thấy vui muốn chia sẻ để mọi người cùng vui, chuyện buồn 
thì ngược lại. Chúng tôi muốn kể lại vài chuyện “nhạy cảm” mới 
nghe một bên “lỗ tai” về những “bức xúc” của lái xe với chỉ huy 
đội, người quản lý gần nhất của mình. Nếu có ai đó cảm thấy - 
nhột » thì xem xét lại mình rằng làm như vậy đã đúng chưa, đã 
hoàn thành nhiệm vụ công ty tin tưởng giao cho.
Dù những chuyện này thực hư thế nào chúng tôi cũng mong 
muốn có sự thấu hiểu và xử sự đúng mực để mọi người trong 
ngôi nhà chung Vinasun luôn luôn đồng lòng chung sức vì sự 
phát triển của công ty. 
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TíCH

1 Phạm Hữu Thanh 5587 A6 Trả 380.000 Yên Nhật , 22.000.000 Đ

2 Nguyễn Minh Hùng 7205 08 Trả  60.880.000 đồng, 1.000 USD + hộ chiếu

3 Nguyễn Bá Khánh 6895 85 Trả  Laptop Dell, 59.000.000 VNĐ

4 Trần Ngọc Vinh Quang 8326 62 Trả 58.800.000 đồng

5 Võ Văn Tuấn 8253 75 Trả 200.000 Yên Nhật, 6.248.000 Đ, Laptop NEC, Máy ảnh Nikon

6 Nguyễn Văn Măng 5786 08 Trả Ví có 45.000.000 đồng 

7 Trần Trung Tín 7141 55 Trả  Ipad, 16.000.000 đồng

8 Ngô Quang Vinh 3905 33 Trả 20.000.000 đồng

9 Lê Thanh Tâm 7142 A10 Trả 2 máy iPad, ĐTDĐ iPhone 5S, 6.000.000 đồng 

10 Trần Minh Chánh 8007 73 Trả Túi xách + 13.000.000 đồng

11 Trần Quốc Việt 4779 38 Trả 10.000.000 đồng, Ví giấy tờ

12 Nguyễn Anh Khoa 5874 24 Trả Ví (7.000.000 đồng, 400 USD)

13 Nguyễn Hoàng Hải 6138 KH2 Trả ĐTDĐ iPhone 6 plus

14 Đinh Hữu Vệ 7913 ĐN1 Trả ĐTDĐ iPhone 6 plus

Trong Tháng  10/2015 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 645 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 68.900.000 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

STT HỌ & TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM

1 Nguyễn Quốc H… 25 Giao xe cho người ngoài kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng (cướp giật tiền của 
người nước ngoài)

2 Trương Phước Đ… KH2 Tổ chức đánh bài trong ca kinh doanh và vi phạm nội qui công ty nhiều lần

3 Lương Tấn H… KH2 Tổ chức đánh bài trong ca kinh doanh và vi phạm nội qui công ty nhiều lần

4 Nguyễn Đình D… KH1 Chở khách đi theo Hợp đồng nhưng thu tiền theo giá đồng hồ và nhiều lần vi phạm 
nội quy Công Ty

5 Mai Uy T… 79 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao

6 Trần Xuân D… 22 Đi vệ sinh không đúng chỗ và đập máy chụp hình, đập điện thoại của nhân viên Thanh 
tra

7 Đặng Xuân S… KH2 Tổ chức đánh bài trong ca kinh doanh và vi phạm nội quy công ty

8 Ngô Minh Th… KH2 Chở khách đi theo Hợp đồng nhưng thu theo giá đồng hồ và vi phạm nội quy công ty 
nhiều lần

9 Lê Minh Th… 63 Cố ý hành hung 2 người đi đường (1 người nước ngoài và 1 phụ nữ) gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy tín Công ty

    Trong tháng 10/2015 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 19 trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty 
và Hội đồng Kỷ luật đã quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số trường hợp sau:

   Ngoài 09 trường hợp kỷ luật nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn ra quyết định đình chỉ kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển 
sang tài Dự bị đối với một số trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT
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