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Những lời tỏ tình té ngữa

Chào mừng khai trương
VINASUN TAXI KHÁNH HOÀ

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vừa được trao tặng Kỷ niệm 
chương về thành tích 3 năm liền được bình chọn trong 

“TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” 2012-
2014 trong buổi công bố long trọng tại Nhà hát lớn TP.HCM 
ngày 17/6. 
    TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là chương 
trình thường niên khảo sát chuyên sâu nhằm tìm kiếm và xếp 
hạng các công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các hoạt động 
kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản; khuyến 
khích các doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và chiến lược 
tốt để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững; tìm kiếm những 
gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và tư 
duy đột phá. 
    Để đánh giá tốt nhất hiệu quả kinh doanh của các công ty 
được chọn khảo sát, Hội đồng khảo sát căn cứ vào 3 tiêu chí: (1) 
Tăng trưởng doanh thu; (2) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu - ROE; (3) Bình quân 3 năm về lợi nhuận trên 
vốn ROC. Theo BTC, Vinasun Corp. có tỉ lệ trung bình 3 năm 
2011-2013 cho 3 chỉ số đánh giá xếp hạng là 24% tăng trưởng 
doanh thu, 18% ROE và 16% ROC xếp hạng 23 trong TOP 50 
công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2014.
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Nha Trang ngày về

Khánh Hòa là một trong 
những điểm đến du 
lịch hấp dẫn với bờ 

biển dài và đẹp nhất Việt 
Nam. 
    Khánh Hoà có những bãi 
biển như Đại Lãnh là danh 
thắng nổi tiếng đến mức 
được vua Minh Mạng cho 
khắc vào Cửu Đỉnh đặt trong 
kinh thành Huế, là biển Nha 
Trang được xếp trong những 
vịnh biển đẹp nhất thế giới, 
là vịnh Cam Ranh - bến nước 
sâu tốt nhất Đông Nam Á... 
    Du lịch Nha Trang từ lâu 
đã nổi tiếng với nhiều điểm 
tham quan thú vị như các 
đảo với bãi tắm đẹp long 
lanh và hoang sơ, có tháp 
Chàm cổ kính và những khu 
ẩm thực tuyệt vời mang đặc 
trưng vùng miền biển. Không 
những thế đặc điểm đa dạng 
sinh học của vùng biển này 
là quà tặng ưu ái của thiên 
nhiên và các khu bảo tồn 
biển có sức hấp dẫn lớn đối 
với du khách.
    Nha Trang có sự kiều diễm 
và sức cuốn hút đến mê đắm. 
Nha Trang thật lạ: ban ngày 
năng động là thế nhưng đẹp 
đến mê hoặc về đêm. Nha 
Trang như cô gái vừa cổ điển 
vừa hiện đại. Vì vậy đến 
Nha Trang ta yêu giai điệu 
trữ tình trong sáng “ơi Nha 
Trang mùa thu lại về, trong 
nụ cười và trong tiếng hát say 
mê... cho em mơ mùa thu 
sang biển Nha Trang lộng lẫy 

nắng vàng” 
(nhạc Văn Ký) 
mà vẫn thấm 
thía hết cái da 
diết trong giọng 
ca Khánh Ly “Nha 
Trang ngày về, mình 
tôi trên bãi khuya, tôi đi 
vào thương nhớ, tôi đi tìm 
cơn gió, tôi xây lại mộng 
mơ năm nào...” (nhạc Phạm 
Duy)...
    Khánh Hòa - Nha Trang là 
điểm đến cuốn hút du khách 
và nơi này trở thành miền 
đất hứa cho các ngành dịch 
vụ. Đó chính là lý do để một 
thương hiệu nổi tiếng như 
Vinasun quyết định đầu tư 
cung cấp dịch vụ taxi chất 
lượng cao tại đây. Nhờ bề dày 
kinh nghiệm quản trị hiệu 
quả, dịch vụ taxi Vinasun rất 
được khách hàng tin cậy ở thị 
trường TPHCM và các tỉnh 
Bình Dương, Đồng Nai, Vũng 
Tàu, Đà Nẵng...
    Giám đốc Vinasun Taxi 
Khánh Hòa Đặng Văn Nhân 
cho biết là một người con của 

Khánh 
Hòa 
được 
công ty 
giao trách 
nhiệm cung cấp 
dịch vụ taxi tại 
quê hương, ông hứa 
quyết tâm xây dựng 
Vinasun Taxi Khánh Hòa 
ngày càng phát triển để 
trở thành địa chỉ tin cậy của 
khách hàng, xứng đáng với uy tín 
thương hiệu Vinasun bằng chất lượng 
dịch vụ tốt nhất với phương châm: chu 
đáo - lịch sự - trung thực - an toàn.
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Lao động cũng là cách dạy con

Từ lượm ve chai đến lái taxi
    Xuất phát điểm tôi có tuổi thơ khá 
vất vả, gia đình tôi có 3 anh chị em, 
hơn 30 năm trước ba mẹ tôi rời miền 
Bắc chuyển vào Nam sinh sống ở vùng 
đất kinh tế mới Sông Bé (nay là Bình 
Dương). Ban ngày tôi vừa đi học vừa 
phụ giúp ba mẹ làm cao su, đi lượm 
miểng bom mang đi bán cho vựa ve 
chai. Ngày ấy miểng bom nhiều lắm, 
người dân và trẻ con quanh vùng đua 
nhau đi lượm, mỗi ngày tôi lượm được 
gần 20 kg mang đi bán phụ mẹ chút 
tiền. Lớn lên tôi đi làm nhân viên cây 
xăng lương cũng còi cọc. Lúc ấy chị gái 
đang đi may cho một doanh nghiệp 
nhà nước ở Gò Vấp bảo tôi đi học kỹ 
thuật nhuộm vải để vào làm cùng chị. 
Mất 1,5 năm học nghề và chỉ sau 4 
tháng làm việc tôi quyết định phải 
ôn thi đại học. Nhưng đường học vấn 
không mở rộng cửa, tôi thi rớt, thằng 
em đang lái taxi kêu tôi học bằng lái 
thế là tôi bén duyên nghề taxi từ đó. 
Khi mới bắt đầu đi lái taxi tôi cũng gặp 
nhiều trở ngại giờ giấc tréo ngoe, xuống 
ca xong tôi ngủ li bì, xuống ca chạy 

đi học... đường: đi đến đâu lấy 
giấy bút ghi lại những điểm 
thường có khách, ghi chú ngã 
ba ngã tư… Bây giờ đài phát 
điểm, không cần dò đường tìm 
điểm tôi đã có thể đua đến đỗ 
xe chính xác ngay trước cửa 
nhà khách.   
    Khi về lái cho Vinasun tôi 
đã có kinh nghiệm lái xe ở hai 
hãng taxi khác hơn 7 năm. Do 
nhiều nguyên nhân hai công ty 
này không phát triển mà còn 
xuống dốc, bán dần xe cho tài 
xế, còn bỏ lái xe tự “bơi” tìm 
khách. Cảm thấy bất ổn quá 
tôi xin qua Vinasun, doanh thu 
có sự cải thiện rõ rệt. Bởi vì 
Vinasun xe nhiều mà công ty 
cũng đầu tư kiếm điểm tiếp thị 
không ít, đi đến đâu có điểm 
của Vinasun đến đó, tài xế dễ 
dàng lấy khách hơn những 
bác tài hãng khác. Ngoài ra, 
Vinasun còn được đông đảo 
khách hàng ưa chuộng cho nên 
thuận lợi đón được khách vãng 

lai hay đua điểm. Tôi còn nhớ, 
lúc lái cho hai hãng kia đài chỉ 
nổ điểm lai rai, điểm tiếp thị 
lác đác, kiếm khách khá vất vả 
về bên này đài nổ điểm liên 
tục, đó chính là sự khác biệt 
khiến nhiều đồng nghiệp của 
tôi cũng “di cư” sang Vinasun. 
Bây giờ, nhà tôi ở Dĩ An - 
Bình Dương cách cây xăng 
giao ca của đội xe ở đường 
Dương Quảng Hàm, Q. Gò 
Vấp khoảng 18km. Tuy rằng 
đi làm xa nhưng tôi gắn bó 
với đội xe ngay từ ngày đầu 
tiên về lái cho Vinasun, tức 
ngày 10/2/2010, đến nay 
ngót nghét hơn 4 năm. Cũng 
giống như nhiều anh em đồng 
nghiệp, ngày cầm lái tôi luôn 
cầu mong thuận buồm xuôi 
gió, gặt hái doanh thu, kinh 
doanh thuận lợi. Để có doanh 
thu cao tôi đặt chỉ tiêu trên 3 
triệu đồng/ca cho xứng đáng 
bỏ công một ngày kinh doanh. 
Tôi “bào mòn” khắp các nẻo 

Năm 2013 bác tài Nguyễn Ngọc Thụy, đội 
58 đã xuất sắc đoạt giải nhất doanh thu 
cao nhất chi nhánh 11 với doanh thu bình 
quân 2.996.000đ/ca. Theo anh Thụy, để có 
được mức lương cao, doanh thu tốt anh 
đã cố gắng rất nhiều từ siêng chạy đêm 
đến hăng đua điểm để đáng công sức của 
một ngày lao động. Anh cho biết, làm việc 
ngoài mục đích kiếm tiền còn là cách dạy 
con tốt nhất: đó là biết yêu lao động, quý 
trọng đồng tiền... MINH ANH

Lái xe
Nguyễn Ngọc Thụy
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đường ở nội, ngoại thành, “vét” từ 
cuốc ngắn đến cuốc khách đi xa, hi 
vọng xe tôi lúc nào cũng nhộn nhịp 
kẻ lên người xuống. Mỗi bận đón 
khách lên, tiễn khách xuống nhìn 
số tiền tăng lên lòng lâng lâng hứng 
khởi, làm việc càng hăng say. 
    Quả thật, lái xe mà không siêng 
năng, thuộc đường nhớ điểm, không 
gặp chút may mắn khó lòng có thu 
nhập cao. Bản thân tôi chạy khắp 
nơi, đưa khách đến điểm nào tôi cố 
kiếm khách ở nơi đó tiếp tục cuộc 
hành trình. Hiếm khi tôi nằm một 
chỗ xếp tài lâu tiêu tốn nhiều thời 
gian. Điểm tiếp thị nào có xe xếp ít 
tôi mới “bang” vào, xe xếp hàng dài 
tôi tránh tìm nơi khác. Nói chung xe 
tôi lăn bánh liên tục, may mắn là lúc 
nào cũng có khách. Cũng có đồng 
nghiệp hỏi thẳng tôi rằng “Có friend 
với tổng đài không?”, nếu họ chạy 
liên tục như tôi, không sợ hao xăng, 
chạy ngày đêm, me điểm… có lẽ đã 

không hỏi như thế. 

Chạy xe để dạy con yêu lao 
động
    Do con còn nhỏ, tôi lên ca 
muộn hơn đồng nghiệp, ban 
ngày tăng tốc nếu chưa “đủ sở 
hụi” tôi bù vào ban đêm, me 
điểm ở trung tâm tiệc cưới, vũ 
trường… Giờ vắng khách nhắm 
mắt cho tỉnh người đến 3 giờ 
sáng lại tiếp tục cho xe lăn bánh 
đón khách đi sân bay, nhà ga… 
Có hôm tôi may mắn đón khách 
cứ dẫn mình đi xa. Hôm nọ 
lên ca, tôi đón khách từ trung 
tâm chở về khu Tên Lửa, Q. 
Bình Tân, từ đây tôi may mắn 
có khách đi về Q.12. Đài tiếp 
tục nổ điểm, hết xe thế là tôi 
tiếp tục gặp may vớt thẳng cuốc 
khách trực chỉ về Bình Dương. 
    Tôi có ba con, hai đứa con 
trai đang học lớp 5 và mẫu 
giáo, đứa con gái nhỏ mới 6 
tháng tuổi. Chi phí sinh hoạt 
gia đình khá nhiều, bà xã ở nhà 
chăm sóc cho bọn trẻ, lương tôi 
khoảng 15 - 16 triệu đồng/tháng 
nên cũng đủ lo được cho vợ 
con. Ngồi nhìn lại tôi cảm thấy 
mình thật sáng suốt khi quyết 
định rời Gò Vấp về Bình Dương 
sinh sống. Bây giờ gia đình tôi 
có cuộc sống ổn định. Số là mấy 
năm trước nơi tôi ở (Dĩ An) mở 
đường, người ta bán miếng đất 
kế nhà, tôi vay tiền ngân hàng 
mua và xây nhà trọ rồi lấy tiền 
thuê nhà hàng tháng trả cho 
ngân hàng, nay đã trả xong. 
Hiện nay tiền lương của tôi đủ 
lo cho gia đình, còn tiền cho 
thuê nhà trọ để dành lo con ăn 
học tương lai chúng sau này. Nói 
chung, lái taxi để có lương cao 
đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức, 
tôi cũng bị bệnh nghề nghiệp 
vận vào thân do ngồi nhiều như 
thoái hóa đốt sống cổ, đau lưng… 
nhiều lần phải đi châm cứu. Vợ 
xót bảo tôi nghỉ làm nhưng với 
tôi, lao động cũng là cách dạy 
con, chúng thấy cha mẹ kiếm 

tiền cực khổ sẽ tạo cho chúng 
ý thức con người cần phải lao 
động, biết quý trọng đồng tiền 
do mình đổ mồ hôi nước mắt 
kiếm được. 
    Tuy lái taxi thời gian làm 
việc nhiều, lúc kinh doanh căng 
thẳng tập trung cao độ nhưng 
lái xe cũng vui lắm, không ai 
gò bó, mình và chiếc xe cứ vi 
vu miễn sao tuân thủ quy định 
công ty, đạt chỉ tiêu doanh số. 
Ngoài ra, chạy taxi cũng có cái 
hay, nhiều lần tôi chở gia đình 
của hành khách được nghe cách 
người ta trò chuyện, dạy bảo con 
cái mình cũng học được để về 
dạy dỗ, ứng xử với con. Ví như 
trước đây tôi có cô khách quen 
và thường xuyên chở cô ấy và 
cậu con trai học lớp 3. Tuy là 
gia đình giàu có nhưng cô tập 
cho con mình tính tự lập, lễ 
phép, ngoan ngoãn, hai mẹ con 
thường ngồi trên taxi trò chuyện, 
cô ấy dạy con xin lỗi, viết kiểm 
điểm khi mắc sai lầm, con giỏi 
cô khen khích lệ. Đôi lúc cô ấy 
cũng chia sẻ cho tôi vài bí quyết 
nắm bắt tâm lý con trẻ.  
    Theo tôi nhận thấy, bây giờ 
xe nhiều, tính cạnh canh rất cao 
vì vậy những em mới vào nghề 
cần phải dành nhiều thời gian 
học đường biết điểm mới mong 
đua với những tay lái cũ. Một 
số lão tướng nhìn các em mới 
vào nghề lò mò dò điểm tự hỏi 
làm sao các em có thể đua điểm 
được, đến nơi có lẽ khách đã 
đi từ lâu. Vì vậy nhiều em chạy 
lỗ xăng, doanh thu thấp tè nên 
nản lòng sau vài ba tháng đã 
nghỉ việc. Tôi cũng có khuyên 
các em xuống ca cố gắng đi học 
đường thuộc lòng sau đó mới 
tính được đến chuyện chạy hơn 
người ta. Ban ngày đài nổ cách 
vài trăm mét chưa chắc đã lấy 
được nói chi đến việc dùng thời 
gian dò dẫm từng số nhà. Nói 
chung, rành đường, biết điểm 
mới mong đua lại người ta, chạy 
mới có tiền, lương cao 

Để đạt con số doanh thu cao tôi 
đặt chỉ tiêu trên 3 triệu đồng/ca cho 
xứng đáng bỏ công một ngày kinh 
doanh. Tôi “bào mòn” khắp các 
nẻo đường ở nội, ngoại thành, “vét” 
từ cuốc ngắn đến cuốc khách đi xa, 
hi vọng xe tôi lúc nào cũng nhộn 
nhịp kẻ lên người xuống. Mỗi bận 
đón khách lên, tiễn khách xuống 
nhìn số tiền tăng lên lòng lâng lâng 
hứng khởi, làm việc càng hăng say.
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Nhờ xe đẹp:
      Khách chung thủy với tôi như
                                tôi chung thủy với vợ

Năm nào anh cũng đạt giải xe 
đẹp và giải năm sau cao hơn năm 
trước?
    Vâng, hai năm đủ tiêu chuẩn 
xét tuyển tôi đều nhận giải xe 
đẹp. Điều này cũng nhờ vào 
sự hợp tác của anh Hưng chạy 
chung (anh Hưng không đủ ca 
kinh doanh nên không được giải), 
cả hai chúng tôi đều góp sức gìn 
giữ xe sạch đẹp. Vì vậy, năm 
2012 tôi được nhận giải bảo quản 
xe tốt cấp đội. Sau khi đoạt giải 
chúng tôi càng cố gắng duy trì và 
giữ xe sao cho sạch đẹp hơn để 
xứng đáng với danh hiệu đã có. 

Nếu không e rằng mọi người sẽ 
bảo “Xe đoạt giải mà dơ vậy sao!” 
thì thật ngại. Nhờ vậy năm 2013 
tôi lại có cơ hội đưa xe đi thi và 
đạt giải 4. Giải thưởng là niềm 
hạnh phúc khiến tôi càng phải 
duy trì vẻ sáng đẹp cho chiếc xe 
để nó xứng đáng nằm trong top: 
16 “nàng” đẹp nhất trong cuộc 
thi nữ hoàng sắc đẹp cấp công ty 
năm 2013.
Để duy trì phong độ anh cảm 
thấy có vất vả lắm không khi địa 
bàn hoạt động của anh chủ yếu ở 
Bà Rịa?
    Không như trước đây, hiện nay 

Bà Rịa cũng là điểm đến du lịch 
hấp dẫn, những con đường đất đỏ 
được thay bằng đường nhựa sạch 
sẽ nên việc duy trì và bảo quản xe 
cũng khá tốt. Mặc khác, ở Bà Rịa, 
đường sá thông thoáng, nên ít có 
tình trạng kẹt xe giờ cao điểm  
không phải nhích xe từng cm dễ 
cọ quẹt va chạm như TP.HCM. Vì 
vậy, việc giữ xe ở ngoài này dễ 
dàng hơn nhiều. Nói vậy chứ tôi 
và anh Hưng cũng phải bỏ công 
sức chăm sóc cho đứa con cưng 
của mình. Đưa xe cho người ta 
rửa xong chúng tôi còn giành 
nhiều thời gian lau chùi lại cho xe 
khô ráo, sạch sẽ, thơm tho theo 

Trần Quốc Thuận thuộc đội VT3, Chi nhánh 
Vũng Tàu từ ngày vào công ty làm việc 
(tháng 8/2010) hai năm liền trở thành tài xế 
gương mẫu, giữ xe tốt. Năm 2012 anh đạt 
giải lái xe bảo quản tốt nhất đội, năm 2013 
anh đạt hạng tư bảo quản xe tốt nhất công 
ty. Ngoài ra, anh Thuận còn được đồng 
nghiệp yêu mến bởi tính tình ôn hòa, hiền 
lành, làm việc siêng năng.

Lái xe
Trần Quốc Thuận

NGỌC MINH
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ý mình. Một tháng hai lần chúng 
tôi đều hút bụi cho xe, đặc biệt là 
mấy chỗ dễ bám bụi khó lau chùi 
như các kẽ xe. Nói chung xe sạch 
mình nhìn còn mát mắt tâm trạng 
thoải mái nói chi đến khách hàng. 
Tôi phát hiện đây cũng chính là 
tuyệt chiêu thu hút khách.
Phải chăng đó là nguyên nhân 
anh có nhiều khách giúp anh có 
được doanh thu ổn định?
    Đó là một phần lý do, điều quan 

trọng nữa là cung cách phục vụ, 
cách nói chuyện của mình. Nói 
thật, tôi cũng có lượng khách 
mối ổn định, đó là các anh chị 
ở công ty thường xuyên đi công 
tác, bán hàng bên ngoài. Mọi 
người tiết lộ bị thu hút vì xe tôi 
sạch, chạy êm hiểu ý khách. Có 
lúc bận chở khách khác tôi còn 
giới thiệu sang cho đồng nghiệp 
nhưng sau đó tôi rảnh họ lại gọi 
cho tôi. Nói chung tôi may mắn 
có được những vị khách chung 
thủy với mình như tôi chung thủy 
với vợ vậy (cười). Đặc biệt, tôi 
cũng được vợ “marketing” tại nơi 
cô ấy làm việc (vợ tôi làm phó 
chủ tịch phường) nên tôi cũng có 
nhiều khách mối ở phường. 
Vậy vợ chồng anh có sự chênh 
lệch bởi ngành nghề khác biệt?
    Chúng tôi yêu nhau khi còn 
đang học phổ thông. Tôi và cô 
ấy là bạn học cùng lớp. Sau này 
tôi đi bộ đội, trở về loay hoay 
chưa biết làm gì thì địa phương 
có chế độ hỗ trợ cho bộ đội xuất 
ngũ đi học nghề. Sẵn sở thích lái 
xe, tôi đăng ký học lấy bằng lái 
và đi phụ xe một thời gian, sau 
đó vào lái taxi cho một hãng địa 
phương được hai năm thì năm 
2010 Vinasun mở chi nhánh ở 
Vũng Tàu, từ đó tôi chuyển sang 
lái cho Vinasun, trở thành một tài 
xế thực thụ. Có lúc vợ đùa nếu tôi 
làm tài xế trước khi yêu nhau cô 
ấy sẽ không… cưới tôi. Nói vui thế 
thôi, chúng tôi yêu từ thời đi học 
nên khá hiểu nhau. Chúng tôi 
xây ngôi nhà hạnh phúc trên nền 

tảng tình yêu, hiện nay chúng tôi 
đã có một bé trai 3 tuổi, gia đình 
sống vui vẻ, hạnh phúc và khá 
thoải mái.
Nói vậy chuyển sang Vinasun 
làm việc là sự lựa chọn đúng đắn?
    Có thể nói như vậy, khi tôi còn 
ở hãng cũ của doanh nghiệp tư 
nhân nhỏ làm bao nhiêu chia 
phần trăm bấy nhiêu, ngoài ra 
không có bất kỳ chế độ nào. Qua 
Vinasun là doanh nghiệp lớn có 
đầy đủ chế độ cho người lao động 
được đảm bảo như bảo hiểm y 
tế, thất nghiệp… Vấn đề thứ hai 
là khách hàng, hãng cũ chỉ có 
lượng khách địa phương hạn chế, 
Vinasun là thương hiệu mang tầm 
cỡ quốc gia cho nên ngoài khách 
địa phương tôi còn có được lượng 
khách đông đảo đến từ khắp cả 
nước và cả khách nước ngoài 
đến Bà Rịa du lịch. Doanh thu 
cũng tăng rõ rệt gấp hai lần. Và 
với tôi, điều đặc biệt quan trọng 
là môi trường làm việc, ở đội xe 
anh em rất hòa đồng. Trước đây 
chúng tôi 2 - 3 xe đua điểm có 
lúc 20 - 30km đến nơi chỉ có 1 xe 
lấy khách những xe còn lại phải 
quay xe về, quá xa và hao xăng 
vì vậy hay xảy ra xung đột. Hiện 
nay, trong đội tự “dàn xếp tỷ số” 
với nhau, dù là điểm tự do nhưng 
chúng tôi cũng tự lập trật tự xếp 
tài vừa tránh xảy ra mâu thuẫn, 
anh em vui vẻ mà cũng không ai 
bị hao xăng. Nói chung, bây giờ 
tôi sống rất thoải mái, gia đình 
hạnh phúc, đồng nghiệp vui vẻ, 
công việc ổn định

Sau khi có giải chúng tôi càng 
phải cố gắng duy trì và giữ xe sao 
cho sạch đẹp hơn để xứng đáng 
với danh hiệu đã có. Nếu không e 
rằng mọi người sẽ bảo “Xe đạt giải 
trông dơ vậy?” thế thì thật ngại. 
Chính vì vậy tôi lại có cơ hội đưa 
xe đi thi vào năm 2013 và đạt giải 
4. Giải thưởng là niềm hạnh phúc 
khiến tôi càng phải duy trì vẻ sáng 
đẹp cho chiếc xe để nó xứng đáng 
nằm trong top: 16 “nàng” đẹp nhất 
trong cuộc thi nữ hoàng sắc đẹp 
cấp công ty năm 2013.

Nguyễn Hữu Nghĩa - Đội trưởng đội VT3:
Anh Thuận là lái xe gương mẫu của đội. Anh có quá trình làm việc tốt, 
siêng năng cần cù, đi làm đều, doanh thu ổn định, thu nhập kiếm được từ 
500.000 - 700.000đ/ca, nằm trong danh sách 15 người có doanh thu cao 
nhất đội. Anh Thuận rất hay, trong công việc tiếp thị tốt phục vụ khách 
chu đáo nên anh có đông khách mối, anh cũng chưa bao giờ bị khách 
complain. Đối với đồng nghiệp sống ôn hòa, không mích lòng ai, nhiệt tình 
giúp đỡ đồng nghiệp, đưa khách mối cho bạn bè chở ngày anh xuống ca. 
Đối với chiếc xe anh chăm chút nó kỹ lưỡng, mỗi sáng giao ca tôi thấy anh 
miệt mài lau chùi xe bằng đủ loại comfort, anh Thuận bảo rằng nó chính 
là ngôi nhà thứ hai của mình.
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Vinasun Corp. nhận Bằng khen 
của Bộ Tài chính

VINASUN GREEN TAXI
Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

   Công ty CP Ánh Dương Việt Nam là một trong 138 
tổ chức, cá nhân được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về 
thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế 2013 
tại Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 
nghĩa vụ thuế năm 2013 diễn ra ngày 12/6 do Cục thuế 
TPHCM tổ chức, 1.214 tổ chức, cá nhân đã được tuyên 
dương.
   Năm 2013, Vinasun Corp. đã tích cực huy động mọi 
nguồn lực, đầu tư đổi mới, duy trì và phát triển kinh doanh. 
Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, tự 
giác kê khai, nộp thuế đúng, đủ và kịp thời.
   Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 
Nguyễn Thị Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng 
góp của các DN - trong đó có Vinasun là doanh nghiệp 
nhiều năm liền đóng thuế nhiều nhất Việt Nam - vào ngân 
sách Nhà nước cũng như sự phát triển kinh tế của thành 
phố trong năm 2013. Bà đề nghị các DN tiếp tục nâng 
cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, 
chính sách thuế, các quy định về đảm bảo quyền lợi 
cho người lao động. Bà yêu cầu cơ quan Thuế, bên cạnh 
nhiệm vụ thu ngân sách, còn phải tiếp tục cải cách hành 
chính, hiện đại hóa công tác quản lí thuế nhằm giảm chi 
phí hành chính, thời gian, công sức của DN đem lại lợi 
nhuận cho người nộp thuế, duy trì thường xuyên và nâng 
cao trách nhiệm các công tác hỗ trợ DN… Bà khẳng định 
lãnh đạo thành phố sẽ luôn sát cánh để chia sẻ những khó 
khăn của cộng đồng DN cùng chung sức góp phần phát 
triển kinh tế thành phố và cả nước.

    Cùng với cả nước thiết thực thể hiện lòng yêu 
nước, tình đoàn kết quân dân góp phần vào sự 
nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc, ngày 
15-5, Ban Giám đốc và Công đoàn Vinasun 
Green Taxi tổ chức họp toàn thể cán bộ nhân 
viên để phát động quyên góp ủng hộ chương 
trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.
    Sau khi ông Trần Thanh Tâm, Q.Giám đốc 
Điều hành báo cáo thông tin về diễn biến tình 
hình Hoàng Sa, Trường Sa và kết quả quyên 
góp 7 tỷ đồng của công ty mẹ Vinasun Corp., 
bà Vương Chung Minh Luân, Chủ tịch Công 
đoàn đã phát động phong trào quyên góp. Tập 
thể CBNV thống nhất đóng góp từ 1 đến 4 ngày 
lương theo từng cấp bậc. Với bộ phận lái xe, 
công ty có gửi thư kêu gọi đóng góp riêng. Bên 
cạnh đó, công ty cũng quán triệt tư tưởng nhân 
viên ổn định tâm lý yên tâm làm việc, không 
nghe lời kích động và không tham gia biểu tình 
trái pháp luật. Đặc biệt, đội ngũ lái xe không 
được di chuyển xe trong và gần khu vực có biểu 
tình, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. 
    Tổng kết chương trình 100 CBNV quyên góp 
được 60 triệu đồng, Vinasun Green Taxi đã trao 
cho văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng.

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM 25 G2 55 65 45 14 05 G1 80 01
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 05/2014 CN doanh thu cao 05/2014
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 5
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 4
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Kết quả Hội thao truyền thống 
Vinasun 2014

    Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, Hội thao truyền 
thống Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) 
đã bế mạc vào sáng 2-6 tại sân vận động Tao Đàn.
    Khai mạc từ ngày 12-5, hội thao thu hút 500 
vận động viên tham gia tranh tài ở các môn: kéo 
co nam- nữ phối hợp, nhảy bao bố và bóng đá 
mini nam. Kết quả Giải nhất môn kéo co thuộc về 
Phòng Pháp chế, Khối Xưởng đoạt giải nhì, giải ba 
thuộc về Chi nhánh 6. Ở nội dung nhảy bao bố 
Khối Xưởng đoạt Giải nhất, Phòng Kế toán Giải nhì, 
Phòng Khai thác Điểm tiếp thị Giải ba.
    Ở môn bóng đá nam, thắng đội Khai thác Điểm 
tiếp thị với tỉ số 6-4 trong trận chung kết, đội Tổng 
đài đoạt chức vô địch. Hai đội Phòng Thanh tra và 
Chi nhánh 6 đồng hạng ba.
    Ngoài các giải thưởng trên, Công ty Vinasun còn 
trao nhiều giải thưởng phụ khác như: giải phong 
cách (Chi nhánh 6),  giải vua phá lưới (Trần Minh 
Thắng - Tổng Đài), giải thủ môn xuất sắc (Lê Hữu 
Quang - Phòng KT ĐTT), giải cổ động viên có trang 
phục và phong cách cổ động ấn tượng nhất (Phòng 
Tổng đài). Tổng giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. 
    Hội thao truyền thống hằng năm của Vinasun 
nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên rèn 
luyện thể chất, từ đó nâng cao chất lượng công tác.

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Ông Lê Mạnh Tuấn 
giữ chức Phó Giám 
đốc Khối Điều hành 
Kinh doanh

Hội đồng Quản trị vừa quyết định bổ nhiệm:

Ông Lê Văn Bé giữ 
chức Q. Giám đốc 
phụ trách Phòng Kinh 
doanh

Ông Đặng Văn Nhân 
giữ chức Giám Đốc 
chi nhánh Vinasun 
Taxi Khánh Hoà

Ông Đặng Quang Vinh  
giữ chức Q. Giám đốc 
phụ trách Phòng Phát 
triển & Chăm sóc Điểm 
tiếp thị

Ông Quách Việt Tân  
giữ chức Q. Giám 
đốc phụ trách Phòng 
Khai thác Điểm tiếp 
thị

Ông Đặng Đình Đang  
giữ chức Phó Giám Đốc 
chi nhánh Vinasun Taxi 
Khánh Hoà
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Hai ngày sau trận chung 
kết Champions League 
el-derbi đầy kịch tính 

giữa Atletico Madrid và Real 
Madrid trên sân Estadio da Luz, 
trận tứ kết trên sân Tao Đàn 
giữa hai đội Khai thác Điểm 
tiếp thị (KT ĐTT) và Khối Xưởng 
diễn ra với đầy đủ cảm xúc hồi 
hộp - gay cấn y hệt.
    Do màu áo của hai đội khá 
giống nhau - xanh lá sẫm - nên 
phải bốc thăm ưu tiên. Đội Khối 
Xưởng phải chấp nhận khoác 
thêm chiếc áo pip bên ngoài. 
Những tưởng với đội hình đồng 
đều và được tăng cường, đội KT 
ĐTT sẽ áp đảo toàn diện. Và 
thực tế diễn ra cũng đúng như 
dự đoán khi đội KTĐTT tỏ ra 
hiếp đáp được đội Khối Xưởng 
nhanh chóng mở tỉ số do công 

của hậu vệ Thang Lý Trí (số 2) và 
duy trì thế thượng phong, liên tục 
tấn công. Tuy vậy, đội Khối Xưởng 
vẫn thi đấu hết sức dũng cảm và 
kỷ luật, kiên trì phòng thủ và nhiều 
lần tổ chức phản công sắc bén làm 
thót tim các sharepointista. Giờ 
thi đấu chính thức cạn dần nhưng 
các chân sút Khối Xưởng vẫn nỗ 
lực tìm bàn gỡ hòa. Liên tục hãm 
thành và điều kỳ diệu đã đến: Lê 
Hoàng Giang (số 18- Khối Xưởng) 
trở thành Ramos khi ghi bàn thắng 
quan trọng ngay phút bù giờ để đưa 
hai đội bước vào loạt penalty may 
rủi.
     Đội Khối Xưởng một lần nữa gặp 
bất lợi khi phải sút trước. Sau hai 
loạt đấu súng đầu tiên đều thành 
công thì quả penalty của chân sút 
Nguyễn Võ Minh Trí (số 17 - Khối 
Xưởng) quá hiền để thủ môn hóa 

giải thành công. Với lợi thế tâm lý 
ấy, số 8 Phạm Thanh Bình bước 
vào chấm phạt đền đầy bình tĩnh. 
Sau một cú nhá bóng ranh mãnh 
và cú sút đầy uy lực, quả bóng đã 
bị thủ môn Nguyễn Quang Trung 
đẩy ra ngoài. Các cổ động viên 
Khối Xưởng chưa kịp vui mừng đã 
bị trọng tài Lý Thanh Liêm phủ 
phàng dập tắt: ông cho đội KT ĐTT 
thực hiện lại quả phạt vì thủ môn 
phạm lỗi lao ra khỏi vạch trước 
khi đối phương chạm bóng. Ở quả 
sút phạt lại Phạm Thanh Bình đã 
không phạm chút sai lầm nào. Và 
ở loạt đá thứ 5, đội KT ĐTT không 
cần thực hiện khi thủ môn của họ 
lần thứ hai xuất sắc cản phá quả 
phạt đền.
    Đội lội ngược dòng ở phút cuối 
nhưng đội Khối Xưởng đã không 
may mắn thành công như Real…

Khác với vòng bảng khi có quá nhiều chênh lệch giữa các đội, bốn trận tứ kết đều diễn ra ngang ngữa và 
giàu kịch tính. Kể cả trận đấu có tỉ số chênh lệch 6-3 mà phần thắng thuộc về đội Tổng Đài khi đối đầu 
với đội Chi nhánh 11 phải giằng co đến gần cuối hiệp 2 và đội vào bán kết chỉ thở phào khi ghi liền 2 bàn 
thắng chỉ trong 5 phút cuối.

Hồi hộp như Champions League
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Trận chung kết giữa đương 
kim vô địch Tổng Đài và 
cựu vương 2009 Khai thác 

Điểm tiếp thị được chờ đợi không 
chỉ vì đó là hai đội có thành tích 
ấn tượng kể từ đầu giải mà người 
hâm mộ còn quan tâm đến lời 
nguyền giống như Champions 
League: “chưa có đội nào bảo vệ 
được chức vô địch” mà trải qua 
10 lần Vinasun Cup không đội nào 
làm được.
    Trong trận này, người giữ cầu 
môn đội Tổng Đài là Trần Mai Thế 
Vinh thay cho Trần Đại Nghĩa bị 
thẻ đỏ ở trận bán kết rực lửa với 
đội Thanh Tra. Đây là một tổn thất 
vì Thế Vinh không còn giữ được 
phong độ đỉnh cao như khi anh 
đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất 
Vinasun Cup 2013.
    Trận chung kết bắt đầu giống y 
như lời nguyền: ngay phút thứ 5 
trung phong Phan Mạnh Tuấn (số 
10) của đội KT ĐTT mở tỉ số trận 
đấu và 10 phút sau chính anh tiếp 
tục ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Dù 

ngay sau đó, số 7 Messi (biệt danh 
của Phan Hữu Phước) từ cánh phải 
bấm một đường chuyền tuyệt vời 
cho số 10 - đội trưởng Trần Minh 
Thắng đánh đầu từ góc hẹp rút 
ngắn tỉ số xuống còn 1-2, nhưng 
những nỗ lực tấn công dồn dập 
sau đó của đội Tổng Đài vẫn bị 
hàng thủ vững vàng của đối thủ 
đánh bật ra.
    Hiệp hai mở màn vẫn là kịch 
bản cũ. Trong một pha phối hợp 
đá phạt đẹp mắt, lưới của đội 
Tổng Đài tiếp tục rung lên sau cú 
vuốt không thể cản phá của hậu 
vệ Thang Lý Trí (số 2). Tỉ số đã là 
3-1 nghiêng về đội KT ĐTT. Trên 
khán đài, nhiều người đã tin rằng 
lời nguyền sẽ tiếp tục ứng nghiệm!
    Những tưởng tỉ số đó là an toàn 
cho đội KT ĐTT nhưng ngay lập 
tức đội trưởng Trần Minh Thắng 
lại lên tiếng 2-3. Tiếp theo đó là 
sai lầm nghiêm trọng của Lê Hữu 
Quang - người sau này đoạt giải 
thủ môn xuất sắc nhất Vinasun 
Cup 2014 khi trong một pha bóng 

không mấy nguy hiểm, đồng đội 
vẫn kiểm soát tình hình thì  anh 
vội vã lao ra ngoài vòng cấm địa 
phá bóng… hụt để các cầu thủ đội 
Tổng Đài bình tĩnh phối hợp như 
đá tập ghi bàn cân bằng tỉ số 3-3. 
    Khoét sâu vào sự mất tập trung 
của đối phương, đội Tổng Đài dễ 
dàng ghi thêm 2 bàn thắng, dẫn 
trước 5-3. Khi Nguyễn Lâm Trường 
Vũ (số 13 - KTĐTT) gỡ được một 
bàn rút ngắn tỉ số còn 4-5 thì hậu 
vệ Hà Trúc Quan (số 4 - TĐ) dũng 
mãnh dẫn bóng xâm nhập sát 
vòng cấm địa. Pha bóng này đem 
về quả phạt trực tiếp và một thẻ 
đỏ cho số 4 đối phương - Nguyễn 
Vĩnh Hà. Thua thiệt về tỉ số lẫn 
quân số, Đội KTĐTT sau đó chấp 
nhận thua thêm một bàn nữa. 
Người lập công vẫn là Trần Minh 
Thắng và anh ngoài việc đưa đội 
Tổng Đài giành cúp Vô địch còn 
ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới.
    Vậy là lời nguyền đã được giải, 
nhưng không phải ở Champions 
League mà ở Vinasun Cup!

CORP.Số 46.  Năm 2014 |

Đồng hành cùng Vinasun

13

Vượt qua lời nguyền
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Từ ngày 12/5 đến 2/6/2014, 
Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam đã tổ chức thành 
công Hội thao truyền thống 
Vinasun gồm kéo co, nhảy 
bao bố và bóng đá  mini 
(xem tin trang 11,12-13).

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG VINASUN 2014
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HỘI THAO TRUYỀN THỐNG VINASUN 2014
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Nỗi buồn thất trận

Vui quá là vui !

Cầu thủ cao tuổi nhất giải Nguyễn Tất Hải (số 24):
Tụi nhỏ trẻ khoẻ mà còn kỹ thuật như thế, làm sao 
mình chịu nổi !
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Lão tướng vẫn còn sung sức

Thầy Quý: Ronaldo rê bóng làm sao mà bạn cản nổi!

Shakira Kim Hằng biểu diễn trước trận chung kết

Có cổ động viên thế này thì ráng 
kiếm giải Vua phá lưới mới đáng

May quá, dính rồi !

Cuồng nhiệt như cổ động viên Tổng đài
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Thượng đế trách móc...
Cất giọng soprano với khách.
    Chuyện cô tổng đài viên tên 
Nhiên bị khách kiện vì cãi tay đôi 
với khách trở thành bài học điển 
hình cho nhiều tổng đài viên rút 
kinh nghiệm. 
    Câu chuyện chẳng có gì nếu 
không bắt nguồn từ cách nói hơi 
cao giọng và thiếu thiện cảm của 
Nhiên.
    Số là khách báo đi từ Lê Thánh 
Tôn qua Kumho rồi về Saigon Pearl, 
khách để quên trên xe cái nón len 
nhờ tổng đài phát xuống cho lái 
xe nghe để quay lại trả giùm. Sau 
hàng loạt câu hỏi lấy thông tin về 
số tiền cước thanh toán, thời gian 
lên xe, số điện thoại, tên. Khách 
nổi đóa vì giọng cô cứ cao mãi rất 
khó nghe nên phàn nàn: 
    - Làm gì đâu... 
    Không chờ khách kịp nói hết 
câu, cô Nhiên cướp lời liền: 
    - Có đầy đủ thông tin mới hỏi lái 
xe được anh ơi. Có cái nón mà giữ 
cũng không xong, giờ biết lái xe 
nào mà liên hệ...
    Rồi cô “dọa”: “Vậy em không 
ghi nhận gì hết…”. 
    Khách tức giận cảnh cáo: Tui sẽ 

báo với khách sạn. 
    Nhiên thách: Đó là chuyện của 
anh. Muốn làm gì thì làm… 
    - Khách quên đồ nhờ hỗ trợ, 
chị không ân cần còn nói chuyện 
ngang ngửa…
     - Nói chuyện ngang ngửa là 
sao? - Nhiên cũng không chịu 
thua, cãi lại.
    - Thôi được, chị phát thông báo 
hay không, kệ chị. Mã nhân viên 
chị số mấy?
    Nhiên thông báo tròn vành rõ 
chữ: Mã XX.
    Thay vì xin lỗi khách, Nhiên 
vẫn tự cho mình là đúng. Hôm 
sau, biên bản đã nhanh chóng đến 
tay Nhiên. Thời gian sau, Nhiên 
tiếp tục vướng thêm vài biên bản 
nữa và đành phải rời vị trí tổng đài 
viên vì tính nóng nảy không phù 
hợp với công việc.
Nhiệt tình quá sớm ...
    Bên cạnh đó, cũng xảy ra những 
tình huống bất ngờ do tổng đài 
viên nhiệt tình chăm sóc khách 
hàng. Thành ý thì tốt nhưng sai 
thời điểm khiến khách bực mình. 
    Sáng sớm, khách nhận cuộc 
điện thoại từ tổng đài: 
    - Alo?

    - Xin hỏi chị có gọi taxi Vinasun 
không ạ!
    - Trời ơi, sao bữa nay Vinasun 
kỳ quá vậy. Tôi đã gọi xe chủ nhật 
mà, bữa nay mới có thứ bảy, sáng 
sớm giờ ai cũng làm phiền tôi 
hoài…
    - Chị đăng ký đi ngày chủ nhật 
hả chị?
    - Chứ sao!
    - Em xin lỗi chị.
    - Sáng giờ bao nhiêu cuốc rồi…
    - Thành thật cho em xin lỗi chị!
Trễ xe đài chịu, tui hổng biết.
    Cũng có lúc, điện thoại viên 
hứng nguyên cơn lốc cáu tiết từ 
khách hàng về lỗi điều xe trễ.
    Anh Tuấn nhận được cuộc gọi từ 
hành khách: 
    - Trời ơi tôi đặt xe hẹn 4h30 có 
mặt đến giờ vẫn chưa thấy xe là 
sao, trễ giờ hết rồi, làm ăn gì kỳ 
cục quá!
    - Xe chưa đến nữa hả anh?
    - Xe đâu có?
    - Anh vui lòng chờ chút để em 
hối xe.
    - Chờ gì? Trễ giờ rồi, tôi hợp 
đồng hồi tối đó, bây giờ mấy người 
làm sao thì làm đi.
    - Dạ vui lòng chờ ít phút để em 
hối xe gấp nha anh.

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Trong mối quan hệ tương quan tổng đài viên 
– khách hàng, điều hành – lái xe, lái xe – hành 
khách đôi lúc xảy ra những tranh cãi… giành 
lẽ phải. Có những trường hợp bác tài tố tổng 
đài… quăng điểm, tài xế complain đòi lập 
biên bản đồng nghiệp và tổng đài, điện thoại 
viên mắc sai lầm điều xe trễ, gọi khách quá 
sớm hay nhầm lẫn số tài khách quên tài sản 
trên xe. Ngoài ra, trong một số trường hợp 
cách nói chuyện thiếu sự mạch lạc, rõ ràng từ 
nhân viên nhà đài và lái xe đã gây hiểu lầm 
dẫn đến xung đột.

MINH ANH Kỳ 2: Trải nghiệm khó quên

Chuyện kể ở Tổng Đài
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    Số là khách hợp đồng thông báo 
cho xe đến đón 4h30 nhưng chờ 
mãi chưa thấy xe đến, lo lắng trễ 
việc khách nổi đóa với anh Tuấn.
Lái xe cự nự...
Cuộc gọi lúc 0 giờ
    Khuya, điều hành Long nhận 
cuộc gọi. Bác tài “nổ pháo” liên 
hồi:
    - Hồi nãy Đài cho tui số điện 
thoại của khách 091xxx, tui gọi 
điện hỏi: Xin lỗi chị có gọi taxi 
không? Thì người đó hỏi tui: anh 
tên gì? Tui nói: Ủa, chị gọi taxi hỏi 
tên tui làm cái gì? Người đó nói: 
Tui thấy anh rảnh quá, giờ này tui 
đang ngủ anh kêu tui đi taxi làm 
sao?
    Long vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi 
câu chuyện:
    - Vậy anh khiếu nại chuyện gì? 
Sao anh biết người ta không gọi. 
Khách không gọi sao tôi có số?
    - Tui nói vậy đó đài tự hiểu. 
Chạy đêm mà chạy điểm quăng 
không thì làm sao tui chạy nổi. 
Nếu không, tui làm đơn xin nghỉ, 
không chạy nữa!
     Cuộc cãi tay đôi qua lại, cuối 
cùng anh tài xế hỏi mã số nhân 
viên, tên của điều hành và hẹn 
ngày mai lên tổng đài gặp nhau. 
Điều hành đồng ý và yêu cầu ngày 
mai anh tài xế phải viết tường 
trình về những gì mình vừa đôi co. 
Trước khi cúp máy bác tài còn đe:
    - Ok, tui còn làm đơn xin nghỉ 
nữa kìa. Tui sợ gì mấy anh mà tui 
không dám nói mấy anh, chạy 
kiểu này tiền đâu tui đổ xăng…
    Trong một trường hợp khác, anh 
Hưng nhận được cuộc gọi của tài 
4xxx rất... tưng bừng khí thế, tố:
    - Tui là tài 4xxx gọi complain 
nè. Đài nổ điểm tôi nhận khách. 
Chạy đến đã có tài khác nhận rồi, 
là sao?
    - Vậy bây giờ anh muốn 
complain tài xế đã lấy khách của 
anh hả?
    - Ờ, giờ complain tài nhận khách 
và complain luôn đài cái tội đài để 
thằng kia nhận khách. 
    - Anh ơi, vấn đề là xe nhiều 

chúng tôi không thể kiểm soát 
được. Bây giờ anh kia lấy khách 
của anh, anh complain ảnh thì 
chúng tôi ghi nhận lập biên bản 
thôi.
    - Nhưng tui muốn comlain luôn 
đài nữa, cái tội dám cho thằng tài 
kia lấy khách…
    Đó là hai trong những câu chuyện 
“đấu khẩu” dài tập giữa điều hành 
và tài xế trong suốt hành trình làm 
việc, tương tác giữa hai bên. 
Nhầm tài
    Ngày đẹp trời, bác tài Quang 
nhận được cuộc gọi:
    - Anh có phải tài 3xxx?
    - Đúng.
    - 17 giờ 30 phút anh có chở 
cuốc khách ở 54 Phạm Hồng Thái 
không?
    - Tui có xếp tài ở đó đâu mà 
Phạm Hồng Thái.
    - Khách có lên xe anh không?
    - Có khách nào đâu mà lên, bậy 
bạ quá! - bác Quang ngỡ ngàng
    - Khách báo quên đồ, vậy anh 
ở đội mấy?
    - Ở Bình Dương - giọng bất bình.
    - Hả, ở Bình Dương lận à! Thôi… 
cảm ơn anh.
    Biết có sự nhầm lẫn, cô Phượng 
nhanh chóng xin lỗi bác tài rồi 
quay sang truy tìm tung tích chiếc 
xe đã đón khách ở Phạm Hồng 
Thái. 
 “Song hùng kỳ ... cục”
    Bác tài gọi lên tổ giá:
    - Em kiểm tra lại dùm cái visa 
tài 5xxx báo giá đi Nhơn Trạch 
một chiều?
    - Ủa, anh số tài bao nhiêu?
    - Tài 5xxx, tại lúc nãy điện thoại 
anh hết tiền anh nhờ bạn báo dùm 
không biết nó báo chưa.
    - Ủa, đi tỉnh nhờ bạn báo dùm 
là sao anh.
    - Đi đồng hồ mà.
    - Đi đồng hồ hay giá gì cũng vậy, 
đi thì anh phải báo chứ.
    - Thì anh hỏi nó có báo chưa. 
Nếu chưa báo thì anh báo. Bây giờ 
anh đang chở khách trên phà.
    - Không thấy visa.
    - Vậy giờ em lấy visa cho anh đi.

    Sau khi cho visa xong, cô nhân 
viên tổ giá hỏi: Hiện hiện giờ số 
tiền báo bao nhiêu rồi anh?
    - Ba trăm mấy.
    - Anh đang ở đâu?
    - Trên phà chứ đâu.
    - Sao để ba trăm mấy mới báo 
đài, anh.
    - Đi đồng hồ mà, sao em khó 
tính quá vậy?
    - Không phải khó tính, nếu đài 
không ghi nhận số tiền ba trăm 
mấy thì ghi nhận giờ này luôn 
há, coi như anh hổng báo, mai 
checker ghi nhận anh báo trễ bị 
lập biên bản đi tỉnh báo trễ.
    - Ủa gì kỳ vậy, tui đi đồng hồ mà.
    - Anh ơi đi đồng hồ đài ghi nhận 
ba trăm mấy, mai checker kiểm tra 
báo trễ…
    - Ủa kỳ vậy, khách đi quận 2, 
giờ đi luôn Nhơn Trạch nên tui mới 
biết mà báo chứ.
    - Thì tui nói đài ghi nhận cho 
anh bây giờ đi được ba trăm mấy 
để mai anh không bị checker lập 
biên bản anh báo trễ.
    - Sao nãy cô đòi lập biên bản tui.
    Sau đó hai bên to tiếng, tranh 
nhau nói. Kết quả anh tài xế nổi 
sung văng ra một tràng tiếng Đan 
Mạch và mắng: 
    - Trên đài tụi bây cái gì cũng đòi 
lập biên bản. 
    Cô Nhi tổ giá cũng giận không 
kém: “Tui sẽ lập biên bản anh ta vì 
cái tội… chửi đài”. 
    Nguyên nhân dẫn đến cuộc 
tranh cãi bắt nguồn từ bác tài 
không nói chuyện rõ ràng ngay từ 
đầu là khách vừa đổi hướng đi tỉnh 
để dập tắt hiểu lầm, tránh bị chất 
vấn mất thời gian. Còn cô Nhi mấy 
lần lặp đi lặp lại “phán” câu “lập 
biên bản” khiến bác tài dị ứng, 
máu nóng nổi lên không thể kiềm 
chế. 
    Dẫu biết rằng môi trường làm 
việc căng thẳng dễ dẫn đến tình 
trạng mất kiểm soát, thế nhưng sự 
thấu hiểu, lắng nghe, thông cảm 
cho nhau là điều không thể thiếu 
trong mối quan hệ “tay ba” này

(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)
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Đội 1: Hà Đăng Khen (Tài 2206) - Ngô Ngọc Thường (Tài 6606) - 
Hoàng Ngọc Vinh (Tài 4505) - Nguyễn Sơn Hùng (Tài 6643) - Nguyễn 
Ngọc Toàn (Tài 5255) - Nguyễn Duy Toản (Tài 1537) - Nguyễn Hữu Lộc 
(Tài 6827) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Trần Duy Quân (Tài 6988) 
- Châu Văn Manh (Tài 5411) - Nguyễn Hồng Vân (Tài 7231) - Nguyễn 
Thanh Sơn (Tài 2926) - Trịnh Đức Hiệp (Tài 2262) - Châu Chí Tâm (Tài 
3877) - Ngô Văn Bảo (Tài 3537) 
Đội 2: Trần Minh Trung (Tài 4294) - Trần Văn Thái (Tài 7029) - Võ Văn 
Thanh Hùng (Tài 3595) - Trần Văn Nhơn (Tài 4520) - Trần Quang Huy 
(Tài 3617) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 7048) - Nguyễn Minh Thanh (Tài 
4963) - Vũ Phong Thái (Tài 1837) - Trần Khải Lai (Tài 5495) - Phan 
Văn Sử (Tài 5354)
Đội 3: Nguyễn Thanh Long (Tài 4358) - Nguyễn Văn Lưu (Tài 5526) - 
Lê Phước Hiếu (Tài 6737) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 6921) - Đỗ Xuân 
Cảnh (Tài 6675) - Đinh Văn Hiệp (Tài 2772)
Đội 4: Hoàng Hoa Kim Long (Tài 4005) - Cao Văn Thanh Sơn (Tài 
2388) - Đinh Thanh Bình (Tài 1271) - Phạm Anh Minh (Tài 7018) - 
Huỳnh Minh Nhu (Tài 3460) - Phạm Văn Nhuận (Tài 3529) - Phạm 
Văn Lục (Tài 3459) - Nguyễn Văn Hà (Tài 6759) - Trần Minh Dương 
(Tài 1864) - Trần Bình Trọng (Tài 3233) - Mai Tấn Phát (Tài 4169) - Bùi 
Ninh Việt Bắc (Tài 4077) - Phạm Quốc Khánh (Tài 1470)
Đội 5: Nguyễn Đỗ Hoàng Thi (Tài 4094) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4664) 
- Nguyễn Thái Cường (Tài 5055) - Nguyễn Minh Quang (Tài 2283) - 
Nguyễn Chí Thanh (Tài 3149) - Võ Minh Ngọc (Tài 6541) - Nguyễn 
Ngọc Hội (Tài 6934)
Đội 6: Lâm Đông Hiệp (Tài 3763) - Mai Hữu Phát (Tài 6564) - Văn Thế 
Thượng (Tài 4249) - Nguyễn Xuân Hùng (Tài 3803) - Nguyễn Minh Vũ 
(Tài 3437) - Phan Bá Ánh (Tài 1855) - Hồ Văn Đức (Tài 2743) - Trần 
Thanh Long (Tài 6833) - Dương Văn Quân (Tài 3526) - Vũ Quốc Phúc 
(Tài 3474) - Trương Thành Mỹ (Tài 3834) - Đoàn Hoàng Trung (Tài 
3716) - Vũ Tiến Dũng (Tài 1882) - Giang Văn Cường (Tài 2087)
Đội 7: Lý Song Lý (Tài 3093) - Trịnh Quang Khải (Tài 1742) - Nguyễn 
Thảo Thông (Tài 3998) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 3574) - Dương Văn 
Lượng (Tài 5322) - Trần Văn Kiệt (Tài 3952) - Võ Thành Công (Tài 
6635) - Tạ Chí Phong (Tài 3018) - Phạm Văn Nuôi (Tài 4958)
Đội 8: Nguyễn Đình Vân (Tài 4167) - Bùi Ngọt (Tài 6662) - Quách 
Long Hồ (Tài 3950) - Dư Thế Sơn (Tài 7174) - Quách Văn Thạnh (Tài 
3742) - Phạm Huy Hân (Tài 4570) - Đinh Ngọc Tiến (Tài 5191) - Liêu 
Văn Lái (Tài 1581) - Nguyễn Văn Điến (Tài 3705) - Nguyễn Phi Hùng 
(Tài 3667) - Trương Thế Vui (Tài 4927) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 3259) 
- Nguyễn Minh Hùng (Tài 7205) - Trần Quang Diệu (Tài 6695) 
Đội 9: Phạm Văn Nam (Tài 2912) - Phạm Văn Thảo (Tài 4310) - Lâm 
Phước Trung (Tài 3562) - Nguyễn Văn Cường (Tài 2229) - Lê Hữu Tài 

(Tài 7168) - Trần Quang Đạt (Tài 3401) - Phạm Hoàng Phước (Tài 
3652) - Hoàng Đại Hoàng Ân (Tài 7153) - Dương Công Dũng (Tài 
3528)
Đội 10: Nguyễn Hữu Hùng (Tài 4590) - Phạm Văn Phước (Tài 2641) - 
Nguyễn Văn Sơn (Tài 4677) - Khưu Ngọc Vũ (Tài 2508) - Nguyễn Chí 
Tâm (Tài 4026) - Nguyễn Minh Châu (Tài 4225) - Mai Ngọc Được (Tài 
5628) - Bùi Văn Thuận (Tài 3724) - Tạ Minh Hải (Tài 3586) - Hoàng 
Văn Dũng (Tài 5109)
Đội 11: Lê Đức Trạch (Tài 1792) - Nguyễn Ngọc Hà (Tài 6619) - 
Nguyễn Thanh Thảo (Tài 3186) - Lê Kim Tùng (Tài 4606) - Đỗ Kim 
Hưng (Tài 3473) - Văn Quý Thành (Tài 7217) - Đinh Tấn Thọ (Tài 
5190) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4772) - Phạm Minh Quân (Tài 3622) 
- Nguyễn Văn Dũng (Tài 6070) - Phạm Bá Tuân (Tài 4931)
Đội 12: Hồ Văn Chờ (Tài 1422) - Nguyễn Khắc Quân (Tài 7097) - Trần 
Quang Nhựt (Tài 5361) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 2549) - Vũ Thanh Việt 
(Tài 5156) - Võ Văn Sang (Tài 6159)
Đội 14: Nguyễn Duy Lý (Tài 3621) - Nguyễn Văn Quang (Tài 6922) - 
Nguyễn Thành Luân (Tài 5389) - Hồ Huỳnh Đức (Tài 3142) - Trần Vũ 
Ngọc Linh (Tài 3818) - Nguyễn Tất Quý (Tài 3621) - Ca Phước Toàn 
(Tài 7103) - Trần Minh Dũng (Tài 6618) - Nguyễn Tuấn Thuận (Tài 
4266) - Nguyễn Thanh Tùng(Tài 4410)
Đội 15: Trần Văn Thạch (Tài 6142) - Trần Văn Lượng (Tài 2935) - 
Nguyễn Hải Thọ (Tài 6975) - Đặng Hữu Quang (Tài 6125) - Đỗ Thanh 
Duy (Tài 7193) - Mai Trung Hiếu (Tài 3736) - Trương Quang Kiên 
(Tài 4954)
Đội 16: Lý Xuân Thảo (Tài 3044) - Nguyễn Văn Tùng (Tài 5066) - Trịnh 
Công Hòa (Tài 4797) - Vũ Mạnh Cường (Tài 2270) - Nguyễn Viết Đào 
(Tài 4941) - Phan Ngọc Đình Chiến (Tài 4810) - Nguyễn Văn Lợi (Tài 
6750) - Huỳnh Hùng Sang (Tài 3665) 
Đội 17: Châu Tiến (Tài 7272) - Lương Minh Trung (Tài 4171) - Võ 
Thành Nhân (Tài 2183) - Nguyễn Văn Tỉnh (Tài 3935) - Thái Ngọc 
Dũng (Tài 3994) - Nguyễn Đức Hòa (Tài 3861) - Đào Văn Thức (Tài 
4476) - Ký Thanh Lâm (Tài 5300)
Đội 18: Lê Văn Sáng (Tài 3946) - Trần Bá Huy (Tài 1484) - Trần Văn 
Nghiêm (Tài 2487) - Bùi Mai Châu (Tài 7155) - Nguyễn Thanh Quân 
(Tài 6946) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 4598) - Ngô Minh Thiện (Tài 
3954) - Lê Tấn Hải (Tài 4707) - Nguyễn Ngọc Dung (Tài 1859) - Phạm 
Thanh Tuyên (Tài 1859) - Trang Vũ (Tài 6534)
Đội 19: Hồ Quang Quân (Tài 7065) - Trương Hữu (Tài 6912) - Phạm 
Tiến Dũng (Tài 4497) - Đinh Tiên Hoàng (Tài 3879)
Đội 20: Nguyễn Danh Cương (Tài 7046) - Lê Thanh Trí (Tài 1952) - 
Phan Châu Nguyện (Tài 3465) - Huỳnh Dương Thanh (Tài 5546) - Lê 
Chí Hiếu (Tài 6940) - Nguyễn Tiến Đông (Tài 2794) - Lê Văn Lâm 

(Tài 6886) - Lê Thanh Tùng (Tài 5313) - Mai Văn Thưởng (Tài 2584) 
- Nguyễn Văn Sáng (Tài 5422) - Dương Hoàng Hóa (Tài 3557) - Lê Bá 
Ngọc (Tài 5362)
Đội 21: Phạm Tuấn Vũ (Tài 2161) - Phạm Tấn Đạt (Tài 7322) - Phan 
Huỳnh Dễ (Tài 4144) - Đạo Thanh Toàn (Tài 2581) - Dương Minh Triều 
(Tài 4824) - Nguyễn Phi Quý (Tài 3988) - Dương Văn Đông (Tài 3223) 
Đội 22: Bùi Minh Sang (Tài 3816) - Huỳnh Văn Tèo (Tài 3099) - Huỳnh 
Thị Trúc (Tài 1731) - Nguyễn Viết Dũng (Tài 3349) - Nguyễn Thiện 
Ân (Tài 4128) - Đỗ Đình Tố (Tài 4514) - Nguyễn Đức Cảnh Thịnh 
(Tài 4320) - Đào Công Đại (Tài 1731) - Âu Dương Thư (Tài 4245) - Ty 
Văn Phong (Tài 3457) - Trương Minh Châu (Tài 6078) - Trần Thanh 
Sang (Tài 2468) - Phạm Quốc Mạnh Tần (Tài 4737) - Trần Quốc Toàn 
(Tài 1819)
Đội 23: Nguyễn Hoàng Long (Tài 6760) - Đỗ Văn Hiệp (Tài 5171) - 
Nguyễn Trung Hạnh (Tài 4084) - Lương Hồ Nam (Tài 3837) - Phan 
Minh Thành (Tài 3533) - Nguyễn Ngọc Thơ (Tài 2681) - Trần Văn 
Lượm (Tài 6586) - Trịnh Thông Thái (Tài 7271) - Huỳnh Minh Trí (Tài 
3810) - Võ Văn Hải (Tài 2738) - Nguyễn Văn Sang (Tài 5410) - Võ 
Văn Thơ (Tài 2393)
Đội 24: Lê Đình Cường (Tài 7061) - Phan Vĩ Thành (Tài 6994) - Nguyễn 
Quang Tuấn (Tài 5510) - Đặng Thanh Minh (Tài 6931) - Nguyễn Bảo 
Hùng (Tài 4493) - Phạm Ngọc Tân (Tài 3853) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 
4493) - Đỗ Hữu Trọng (Tài 7312) - Trần Thanh Tuấn (Tài 6980)
Đội 25: Lê Hoàng Giang (Tài 4457) - Lê Ngọc Liêm (Tài 4457) - Phạm 
Huỳnh Bảo (Tài 2259) - Trương Khắc Cường (Tài 6860) - Lê Hoàng Anh 
(Tài 7069) - Trương Khắc Hạnh (Tài 3961) - Phan Anh Tuấn (Tài 4317) 
- Phạm Hữu Tiến (Tài 4693) - Lê Văn Phúc (Tài 6190) 
Đội 26: Đặng Hữu Chi (Tài 3610) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 7005) - Lê 
Văn Hùng (Tài 2573) - Dương Đình Xuyên (Tài 2258) - Nguyễn Hữu 
Lượng (Tài 3381) - Chọc Dầu Khìn (Tài 3963) - Phạm Đăng Bình (Tài 
4534) - Đăng Tuấn Sỹ (Tài 2257)
Đội 27: Đặng Hoàng Huân (Tài 7178) - Mai Thanh Bình (Tài 2591) 
- Trịnh Công Trường (Tài 4112) - Nguyễn Huy Chương (Tài 2189) - 
Nguyễn Xuân Nam (Tài 1764) - Nguyễn Lê Thái (Tài 7275) - Nguyễn 
Ngọc Quý (Tài 6898) - Lê Nguyễn Hoàng Nhân (Tài 3567) - Nguyễn 
Văn Thảo (Tài 4018)
Đội 28: Trương Văn Sô (Tài 6928) - La Thanh Xuân (Tài 5079) - Nguyễn 
Văn Bằng (Tài 6615) - Phạm Duy (Tài 5042) - Trần Hữu Ngà (Tài 5551) 
- Nguyễn Công Trứ (Tài 2082)
Đội 29: Văn Minh Uôl (Tài 4536) - Nguyễn Minh Nhật (Tài 5033) - 
Nguyễn Trọng Phúc (Tài 6194) - Lư Văn Phú (Tài 6039) - Đinh Trung 
Hiếu (Tài 3117) - Đào Đình Đức (Tài 7166) - Nguyễn Anh Minh (Tài 
5159) - Nguyễn Tấn Đạt (Tài 1862) - Phan Văn Ngọc Phi (Tài 7170) 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 03/2014

KHưu TấN CườNG
(Tài 7071 - Đội 44) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 5 màu đen
(Ước tính 10,000,000đ)

LÊ ĐứC TRẠCH  
(Tài 1792 - Đội 11 ) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ hiệu iphone 5S màu đen
(Ước tính 10,000,000đ)

NGuyễN VăN Tỵ
(Tài 3880 - Đội 38 ) 

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

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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- Phạm Hoài Bắc (Tài 6650) - Nguyễn Tuấn Quảng (Tài 4983) - Nguyễn 
Văn Hòa (Tài 6071) 
Đội 30: Châu Chí Thành (Tài 2122) - Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 7229) - Vũ 
Văn Quân (Tài 4572) - Tạ Châu Lu (Tài 3657) - Nguyễn Hoàng Phương (Tài 
4016) - Trần Minh Trí (Tài 1818) - Tạ Quốc Hưng (Tài 4066) - Triệu Xuân 
Hiếu (Tài 3082) - Lê Trọng Thành (Tài 1784)
Đội 31: Lê Thanh Phong (Tài 5122) - Phan Vũ Sơn (Tài 7131) - Nguyễn 
Trung Thiện (Tài 2608) - Bùi Ngọc Duy (Tài 1814) - Nguyễn Minh Khương 
(Tài 6522) - Hồng Nguyên Phi (Tài 1473)
Đội 32: Võ Văn Phú (Tài 2313) - Phan Hữu Đức (Tài 3383) - Nguyễn Quốc 
Tiến (Tài 5456) - Lê Kim Toàn (Tài 2054) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 5359)
Đội 33: Trần Hoàng Minh (Tài 6807) - Lưu Quang Thịnh (Tài 2930) - 
Lương Tâm Phúc (Tài 6799) - Lê Văn Đức (Tài 3598) - Lý Minh Hiếu 
(Tài 7274) - Nguyễn Minh Quang (Tài 5369) - Mai Văn Quốc Hòa (Tài 
3085) - Lê Hồng Phương (Tài 3250) - Nguyễn Hoàng Lâm (Tài 7052) - Tô 
Văn Hùng (Tài 4200) - Quản Gia Trung (Tài 6166) - Nguyễn Quốc Phong 
(Tài 5429)
Đội 34: Ngô Trường Xuân (Tài 7019) - Nguyễn Anh Thi (Tài 5548) - 
Nguyễn Hữu Hảo (Tài 4907) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4021) - Huỳnh Thanh 
Trà (Tài 5136) - Nguyễn Ngọc Tuấn (Tài 6739) - Nguyễn Ngọc Tuấn (Tài 
4907)
Đội 35: Nguyễn Tuấn Anh (Tài 4852) - Dương Phúc Cường (Tài 6541) 
- Trần Văn Hiền (Tài 4852) - Đỗ Thanh Hiền (Tài 4640) - Phan Thanh 
Quang (Tài 1483) - Trần Huy Tùng (Tài 3562) - Nguyễn Văn Triết (Tài 
3102) - Nguyễn Thanh Điệp (Tài 7067)
Đội 36: Phan Văn Chinh (Tài 2094) - Cao Văn Rồng (Tài 4185) - Bùi Quốc 
Đại (Tài 2385) - Nguyễn Đình Tuấn Anh (Tài 6072) - Nguyễn Bá Tuấn (Tài 
3744) - Trương Phương Cẩm (Tài 4620)
Đội 37: Nguyễn Kim Tân (Tài 2562) - Nguyễn Hoàng Châu (Tài 4610) - Tạ 
Trung Dũng (Tài 1468) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 6718) - Lê Quang Minh 
(Tài 7264) - Nguyễn Viết Tuân (Tài 3765) - Trần Viết Luận (Tài 6714) - 
Nguyễn Thanh Toàn (Tài 6505) - Nguyễn Văn Đẹt (Tài 3841) - Đỗ Minh 
Hiếu (Tài 5054) - Nguyễn Ngọc Hiếu (Tài 5054) - Lê Văn Minh (Tài 7109) 
- Nguyễn Xuân Phong (Tài 6024)
Đội 38: Nguyễn Văn Tuấn (Tài 7126) - Nguyễn Văn Tỵ (Tài 3880) - 
Nguyễn Văn Tròn (Tài 3974) - Trần Huy Ngô (Tài 6891) - Lê Văn Bé (Tài 
4779) - Vũ Thanh Thiên (Tài 3634) - Trần Minh Hoàng (Tài 3498) - Trần 
Đỗ Thanh (Tài 1446) - Lương Văn Thường (Tài 1532) - Nguyễn Thanh 
Sang (Tài 6021) - Vũ Thanh Thiên (Tài 3634) - Trần Quý Kiếm (Tài 5165) 
- Lương Văn Thảo (Tài 5312)
Đội 39: Lê Xuân Sương (Tài 4072) - Phạm Ngọc Quyên (Tài 4040) - Trần 
Trông Hải (Tài 1459) - Chu Văn Xuân (Tài 3756) - Nguyễn Hoàng (Tài 
6636) - Trần Thiện Thanh Tùng (Tài 7105) - Nguyễn Đình Huy (Tài 1545) 
- Phạm Thanh Hương (Tài 6015) - Hồ Công Trung (Tài 4981)
Đội 40: Nguyễn Văn Trọng (Tài 1574) - Lê Hữu Khánh (Tài 1540) - Hà 
Minh Tuấn (Tài 1528) - Phó Đức Hợp (Tài 5496) - Nguyễn Hải Sơn (Tài 
6945) - Nguyễn Đức Học (Tài 6514) - Nguyễn Bình Thái (Tài 5327) - 
Phạm Đức Triệu (Tài 1526) - Trần Văn Thành (Tài 3202) - Nguyễn Vũ 
Hải Dương (Tài 3235)
Đội 41: Lê Viết Thực (Tài 5184) - Nguyễn Văn Khoa (Tài 3731) - Phùng 
Thành Tâm (Tài 2545) - Nguyễn Trọng Hòa (Tài 3929) - Nguyễn Ngọc 
Quyên (Tài 4213) - Huỳnh Văn Đằng (Tài 5037) - Nguyễn Hữu Thắng 
(Tài 5093) - Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (Tài 4146) - Bùi Ngọc Trung (Tài 5271)
Đội 42: Phạm Văn Thuấn (Tài 3196) - Nguyễn Văn Trắng (Tài 7269) - 
Nguyễn Thành Nhựt (Tài 5261) - Bùi Thiện Chí (Tài 3406) - Nguyễn Châu 
Ngọc (Tài 2749) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 3939)
Đội 43: Nguyễn Văn Đấu (Tài 3701) - Trần Minh Sơn (Tài 1926) - Trần 
Hậu Phát (Tài 3737) - Nguyễn Hoàng Hùng (Tài 3689) - Huỳnh Thanh 
Hưng (Tài 5515) - Khâu Chí Thành (Tài 4683) - Trần Tường (Tài 6061)
Đội 44: Khưu Tấn Cường (Tài 7071) - Nguyễn Hoàng Xuân (Tài 3901) - Lê 
Chiến Quốc (Tài 6006) - Nguyễn Đức Trung (Tài 5307) - Phạm Văn Sơn 
(Tài 3105) - Nguyễn Quang Thuận (Tài 6668) - Huỳnh Ngọc Thành (Tài 
2647) - Huỳnh Văn Sau (Tài 3937)
Đội 45: Trần Văn Nhiên (Tài 4555) - Nguyễn Quốc Dũng (Tài 6885) - Trần 
Duy Khánh (Tài 6704) - Trần Quang Hải (Tài 4244) - Nguyễn Văn Thảo 
(Tài 4825) - Trần Ngọc Sơn (Tài 4149) - Huỳnh Minh Đạo (Tài 7101) - 
Nguyễn Văn Châu (Tài 4068) - Trần Đắc Khoa (Tài 7101) - Phạm Gia 
Bảo (Tài 4634)
Đội 46: Nguyễn Văn Đắc (Tài 4037) - Phan Công Chức (Tài 2979) - Vũ 
Đình Tân (Tài 2076) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 2588) - Lê Hồng Phi 
(Tài 6610) 
Đội 47: Phương Hải Quang (Tài 2391) - Bùi Thiện (Tài 4391) - Đoàn Văn 
Thanh Giàu (Tài 4995) - Trần Thiện Nhất (Tài 4995) - Võ Thái Sơn (Tài 
3380) - Võ Phước Cường (Tài 1533) - Trần Ngọc Điệp (Tài 5154) - Lê 
Thương Vũ (Tài 2643) - Trịnh Thanh Điệp (Tài 5513) - Nguyễn Văn Trí 
(Tài 2492) - Từ Hải Thuyền (Tài 5404) - Bùi Thiện (Tài 4391) - Võ Hồng 
Khanh (Tài 7074) 
Đội 48: Lê Văn Rồi (Tài 4651) - Vũ Văn Đức (Tài 4652) - Nguyễn Ngọc 
Hùng (Tài 6058) - Bùi Văn Trưng (Tài 3927) - Phạm Văn Danh (Tài 5225) - 
Nguyễn Quốc Hùng (Tài 4143) - Quách Văn Tùng (Tài 6538)
Đội 49: Lê Đình Khải (Tài 1757) - Bùi Bá Tuấn (Tài 3856) - Đoàn Duy 
Phong (Tài 2494) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 3758) - Phạm Ngọc Tân (Tài 
4155) - Trần Xuân Lợi (Tài 6069)
Đội 50: Nguyễn Quốc Cường (Tài 6000) - Nguyễn Minh (Tài 2746) - 
Nguyễn Tấn Đạt (Tài 4589) - Nguyễn Hải Triều (Tài 2746) - Nguyễn Anh 
Tuấn (Tài 7095) - Nguyễn Huỳnh Quốc Hùng (Tài 7152) - Đặng Phúc 
Bảo (Tài 7184)
Đội 51: Trác Tấn Tài (Tài 4336) - Đinh Quang Tâm (Tài 3566) - Hoàng 
Trung Hiếu (Tài 4600) - Nguyễn Thành Long (Tài 2544) - Tô Quốc Hùng 
(Tài 4818) - Phạm Thế Hiếu (Tài 7288) - Trần Quyết Cha Ri (Tài 5400) - 
Nguyễn Phú Cường (Tài 5266)
Đội 52: Hoàng Linh (Tài 6014) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 4504)
Đội 53: Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7316) - Nguyễn Thế Hưng (Tài 2757) 
- Lâm Hồng Hà (Tài 1823) - Lê Đức Trung (Tài 1971) - Đào Văn Tuyển 
(Tài 6908)
Đội 54: Nguyễn Mạnh Hòa (Tài 3800) - Trần Hồng Thái (Tài 6098) - 
Huỳnh Nhất Thanh Phú (Tài 1865) - Huỳnh Anh Tuấn (Tài 6787) - Đinh 
Long Hưng (Tài 2462) - Nguyễn Minh Sang (Tài 6787)
Đội 55: Đỗ Hữu Tự (Tài 6052) - Nguyễn Quang Tâm (Tài 4880) - Lê Duy 
Trung (Tài 3510) - Phạm Mạnh Cường (Tài 4880) - Đinh Vỹ Tiến (Tài 
3353) - Dương Tấn Luông (Tài 4375) - Nguyễn Văn Đáo (Tài 6821)
Đội 56: Trần Thế Đăng (Tài 2433) - Lê Triết Việt (Tài 3402) - Nguyễn Văn 
Tuấn (Tài 3538) - Nguyễn Văn Thuấn (Tài 2392) - Nguyễn Thế Thương 
(Tài 4757) - Huỳnh Thanh Vũ (Tài 3400) - Nguyễn Văn Ngân (Tài 2976) - 

Nguyễn Văn Cường (Tài 7357) - Trần Văn Bắc (Tài 5032)
Đội 57: Trương Văn Phúc (Tài 7182) - Nguyễn Trọng Hữu (Tài 7304) - Trần 
Vĩnh Hưng (Tài 2174) - Võ Văn Lắm (Tài 2522) - Lê Trung Thảo (Tài 3031) 
- Hoàng Văn Điện (Tài 3650) - Nguyễn Văn Hoài (Tài 4357)
Đội 58: Châu Văn Toàn (Tài 5101) - Nguyễn Ngọc Mẫn (Tài 3719) - 
Nguyễn Văn Hùng (Tài 4542) - Phạm Ngọc Anh (Tài 3497) - Nguyễn Ngọc 
Mẫn (Tài 6979) - Hồ Ngọc Khoa (Tài 3842) - Trần Đình Tung (Tài 4599) 
- Trần Doãn Cầm (Tài 4847) - Dương Công Thành (Tài 2570) - Bùi Đình 
Thành (Tài 4868) - Nguyễn Tuân (Tài 2717) - Lê Trọng Nghiệp (Tài 5335) - 
Lê Kim Khánh (Tài 5547) - Phạm Văn Đăng (Tài 4974) - Trần Thanh Long 
(Tài 3128) - Võ Đức Thịnh (Tài 5060) - Lư Văn Phúc (Tài 6008) - Châu Văn 
Toàn (Tài 3109) - Trần Doãn Cầm (Tài 4747) - Đặng Xuân Hải (Tài 3719)
Đội 59: Nguyễn Văn Phước (Tài 2424) - Đỗ Xuân Hiển (Tài 3448) - 
Nguyễn Thanh Trà (Tài 3208) - Mai Xuân Thu (Tài 2999) - Trần Văn Hùng 
(Tài 4275) - Võ Văn Trường (Tài 4065) - Trương Văn Đông (Tài 5449) - 
Nguyễn Hoàng Huy (Tài 1949)
Đội 60: Trần Văn Thuận (Tài 7280) - Trương Anh Tuấn (Tài 7290) - Nguyễn 
Hữu Nghị (Tài 5142)
Đội 61: Nguyễn Văn Trường (Tài 7288) - Đinh Văn Cường (Tài 2327) - 
Nguyễn Văn Thắng (Tài 6746) - Nguyễn Tấn Vương (Tài 6911) - Nguyễn 
Đình Quảng (Tài 5374) - Võ Việt Khoa (Tài 6520) - Nguyễn Huy Hường 
(Tài 4789) - Cao Tuấn Đạt (Tài 7228) - Hồ Hoàng Nghĩa (Tài 4271) - 
Trương Kim Nam (Tài 3520) - Lâm Định An (Tài 4382) - Lê Trung Tín (Tài 
1744) - Nguyễn Văn Bội (Tài 5064)
Đội 62: Hà Văn Dương (Tài 3180) - Hồ Văn Hồng Tiến (Tài 5358) - Hồ 
Văn Tú (Tài 5094) - Trần Anh Nhật (Tài 1740) - Kiều Ánh Dương (Tài 
4975) - Mai Sỹ Ngọc (Tài 4908) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 6537) - Từ Xuân 
Thủy (Tài 7085) - Trần Phước Thành (Tài 4741) - Hoàng Doãn Quý (Tài 
4544) - Cao Huỳnh Trung Hòa (Tài 3180) - Đỗ Văn Quơn (Tài 4909)
Đội 63: Nguyễn Văn Hiếu (Tài 2638) - Lê Phước Vũ (Tài 3788) - Mai Xuân 
Vinh (Tài 1917) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 2324) - Lâm Đoàn Quang (Tài 
1583) - Nguyễn Văn Nghĩa (Tài 3752)
Đội 64: Bùi Văn Phước (Tài 6124) - Nguyễn Tấn Bảo (Tài 3264) - Lê Văn 
Kiên (Tài 4918) - Hoàng Nhật Linh (Tài 4268) - Đỗ Cao Trí (Tài 6530) - 
Phan Hoàng Nguyên (Tài 3195) - Trần Quốc Kiến (Tài 6783)
Đội 65: Huỳnh Văn bé (Tài 3656) - Tân Tiểu Khừng (Tài 4805) - Đinh 
Thanh Nhàn (Tài DB) - Dương Quang Thái (Tài 6115) - Lý Cẩm Minh 
(Tài 2255) - Nguyễn Thế Hiển (Tài 4302) - Huỳnh Thanh Vũ (Tài 4103) 
- Nguyễn Ngọc Thành (Tài 6837) - Mai Thanh Hiếu (Tài 3708) - Đặng 
Thanh Sơn (Tài 7015) - Ngô Văn Siểu (Tài 4805) - Phạm Ngọc Ngoạn (Tài 
1590) - Ngô Văn Siểu (Tài 4805) - Chung Huê Long (Tài 1996) - Nguyễn 
Thành Tâm (Tài 2685) - Nguyễn Văn Bình (Tài 2086)
Đội 66: Hồ Quyết Thắng (Tài 4376) - Nguyễn Văn Chương (Tài 4953) - 
Nguyễn Thanh Trọng (Tài 7335) - Phạm Văn Hạnh (Tài 4341) - Lê Văn 
Mạnh (Tài 6768) - Nguyễn Xuân Đằng (Tài 4376) - Nguyễn Văn Ngọc 
(Tài 4040)
Đội 67: Trần Đình Lĩnh (Tài 6177) - Trịnh Đức Thọ (Tài 2321) - Lạc 
Hùng (Tài 2314) - Võ Phi Cung (Tài 2771) - Nguyễn Thị Hiền (Tài 3361) - 
Nguyễn Văn Hiền (Tài 6121)
Đội 68: Lê Thành Hưng (Tài 6731) - Trần Văn Vinh (Tài 7040) - Đặng 
Thanh Tùng (Tài 7040) - Mai Công Vũ (Tài 1454) - Nguyễn Quang Minh 
(Tài 1941) - Nguyễn Hoàng Tùng (Tài 1457)
Đội 69: Trần Ngọc Đằng Phương (Tài 3168) - Nguyễn Văn Quý (Tài 2767) 
- Ngô Minh Hùng (Tài 3785) - Lê Hồng Phong (Tài 7390)
Đội 70: Nguyễn Hoàng Phương (Tài 7009) - Lê Hoàng Tân (Tài 4527) - 
Nguyễn Hữu Phước (Tài 6694) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 2695) - Nguyễn 
Lâm Công Giàu (Tài 2943) - Nguyễn Trọng Thảo (Tài 2637) - Huỳnh Thanh 
Tùng (Tài 2946) - Trần Giang Thuận (Tài 2943)
Đội 71: Trần Hoàng Nam (Tài 6569) - Lưu Minh Nhiều (Tài 1890) - Trần 
Chí Thắng (Tài 1903) - Nguyễn Văn Phước (Tài 3443) - Tần Ngọc Hùng 
(Tài 7254)
Đội 72: Nguyễn Văn Quang (Tài 4815) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 3960) - 
Nguyễn Văn Bạc (Tài 6991) - Dư Vũ Dương (Tài 2694) - Tàu Minh Hạnh 
(Tài 3696) - Nguyễn Minh Thành (Tài 1845) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 
7119)
Đội 73: Hoàng Sơn (Tài 5558) - Nguyễn Văn Út Tí (Tài 4099) - Nguyễn 
Xuân Hòa (Tài 6926) - Huỳnh Văn Tài (Tài 1594) - Năng Ngọc Hải (Tài 
1747) - Lê văn Đông (Tài 4173) - Trần Đình Phiên (Tài 5558)
Đội 74: Hồ Tấn Tới (Tài 3852) - Hồ Văn Hữu (Tài 2639) - Đàm Hán Sâm 
(Tài 1964) - Lý Bá Hùng (Tài 1713) - Phạm Trọng (Tài 3470) - Nguyễn 
Minh Hà (Tài 6667)
Đội 75: Ngô Việt Dũng (Tài 4881) - Lê Bá Quyền (Tài 3830) - Huỳnh Trí 
Thạnh (Tài 5169)
Đội 76: Trần Công Quốc Thái (Tài 2563) - Huỳnh Quốc Dũng (Tài 2143) 
- Nguyễn Văn Núi (Tài 5549) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 7392) - Bàng Thế 
Bình (Tài 5001)
Đội 77: Đào Văn Quang (Tài 5105) - Tăng Hồng Xương (Tài 1997) - Đoàn 
Hoàng Trung (Tài 5204)
Đội 78: / (Tài 6599) - Phạm Ngọc Hoàng (Tài 7306) - Bùi Anh Huy (Tài 
2345) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 5585) - Bùi Anh Tuấn (Tài 3492) - Phạm 
Văn Sinh (Tài 5438) - La Thanh Xuân (Tài 5079) - Đoàn Tuấn Dương (Tài 
4302) - Phạm Minh Truyền (Tài 2515) - Lã Xuân Trường (Tài 6532) - Đinh 
Gia Mẫu (Tài 7236)
Đội 79: Mai Đức Chính (Tài 1896) - Nguyễn Ngọc Bình (Tài 6936)
Đội 80: Trần Đức Vượng (Tài 3821) - Trần Vĩnh Tâm (Tài 4118) - Đinh 
Văn Cường (Tài 3499) - Phạm Văn Thành (Tài 7310) - Nguyễn Xuân Ánh 
(Tài 4451) - Nguyễn Thanh Hà (Tài 4351) - Nguyễn Hoàng Lâm (Tài 6060) 
- Vĩnh Lộc (Tài 4940)
Đội 81: Lưu Văn Bảng (Tài 7237) - Nguyễn Mạnh Chiến (Tài 2217) - Đoàn 
Xuân Cảnh (Tài 6526) - Lê Minh Đạt (Tài 6526)
Đội 82: Nguyễn Quang Duy (Tài 2287) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 3673) - 
Trần Đỗ Vũ (Tài 2108) - Nguyễn Văn Cường (Tài 1440) - Huỳnh Quốc Toản 
(Tài 4668) - Huỳnh Trí Dũng (Tài 3623) - Lê Hoàng Vinh (Tài 3455) - Lưu 
Chánh Dũng (Tài 1751)
Đội 83: Nguyễn Thương Hoài (Tài 6518) - Lê Phát Đạt (Tài 1927) - Phạm 
Văn Cường (Tài 2301) - Lưu Văn Cao (Tài 4720) - Trần Tấn Thanh (Tài 
3532) - Đinh Văn Dũng (Tài 4160) - Võ Ngọc Lượm (Tài 2234) - Nguyễn 
Ngọc Hòa (Tài 5532)
Đội 84: Nguyễn Đức Phong (Tài 2574) - Nguyễn Bình Trị (Tài 3374) - 
Nguyễn Bá Ngọc (Tài 5027) - Đinh Sơn Hà (Tài 2624) - Lê Văn Hùng (Tài 
4198) - Võ Hồng Quốc (Tài 3374) - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tài 2511) 
- Hồ Thanh Tùng (Tài 1989) - Danh Tùng (Tài 2204)
Đội 85: Nguyễn Bá Thành (Tài 3639) - Amac Babari (Tài 1861) - Nguyễn 
Văn Châu (Tài 4441) - Nguyễn Bá Hải (Tài 6895)

Đội 86: Trần Thanh Huy (Tài 4674) - Huỳnh Thị Kim Cô Ca (Tài 3450) 
- Bùi Kim Kha (Tài 6794) - Nguyễn Sỹ Hiếu (Tài 6678) - Lê Minh Triết 
(Tài 2129)
Đội A1: Mai Nguyễn Phát Đạt (Tài 2103) - Trần Văn Thanh (Tài 4512) 
- Nguyễn Hòa Hiệp (Tài 3393) - Phạm Quang Nghĩa (Tài 2386) - Trần 
Trọng Trí (Tài 7281) - Phạm Tấn Giàu (Tài 3106) - Lê Trần Trung Thành 
(Tài 2323) - Trần Thái Tùng (Tài 3796) - Nguyễn Bá Dũng (Tài 6156) - 
Trần Minh Hiếu (Tài 4696) - Trần Vĩnh Tường (Tài 1986) - Lê Tuấn Hải 
(Tài 3819) - Huỳnh Ngọc Cường (Tài 3819) - Mạc Thanh Bình (Tài 2103) 
- Phan Anh Vũ (Tài 3991) - Phan Văn Tùng (Tài 7160) - Nguyễn Phương 
Thanh (Tài 1961) 
Đội A2: Võ Phạm Thanh Sơn (Tài 4513) - Trần Văn Lý (Tài 4739) - Nguyễn 
Xuân Lâm (Tài 3883) - Tạ Minh Trí (Tài 2228) - Trương Công Thân (Tài 
2302) - Nguyễn Phước Hải (Tài 2216) - Trần Hòa Nhẫn (Tài 2210) - 
Nguyễn Duy Khang (Tài 6703)
Đội A3: Nguyễn Văn Hòa (Tài 4455) - Võ Anh Bình (Tài 5463) - Đinh 
Trương Quốc Tuấn (Tài 3597) - Trần Trọng Trung (Tài 2412) - Nguyễn Văn 
Tam (Tài 4079) - Võ Văn Việt (Tài 3418) - Bùi Văn Hóa (Tài 4139) - Trần 
Chí Trung (Tài 5288) - Trần Vĩnh Trung (Tài 4439) - Nguyễn Thanh Hải 
(Tài 4179)
Đội A4: Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 4176) - Lâm Trung Bình (Tài 3981) - 
Trần Minh Trí (Tài 4827) - Trần Văn Luật (Tài 4594) - Tăng Tuấn Hào (Tài 
4827) - Đỗ Nguyễn Trường Kha (Tài 7258) - Nguyễn Thanh Tuyền (Tài 
2754) - Lê Ngọc Tân (Tài 2422) - Vũ Viết Hậu (Tài 2369) - Võ Thanh Hải 
(Tài 6208) - Tô Điền Thế Quang (Tài 6191)
Đội A5: Lâm An (Tài 5123) - Nguyễn Anh Sơn (Tài 3439) - Lê Quốc Việt 
(Tài 2710) - Nguyễn Ngọc Chi (Tài 2974) - Lê Nguyễn Đăng Khoa (Tài 
2711) - Nguyễn Bảo Cường (Tài 3999) - Nguyễn An Hùng (Tài 4319) - Trần 
Trí Bình (Tài 3415) - Nguyễn văn Phương (Tài 5569) - Lâm Quốc Hán (Tài 
2726) - Nguyễn Văn Bình (Tài 4560)
Đội A6: Phạm Hữu Thanh (Tài 5587) - Trương Quốc Thử (Tài 5257) - Tạ 
Minh Sơn (Tài 3898) - Phạm Anh Thái (Tài 4799) - Trương Văn Nhị (Tài 
3314) - Huỳnh Huy Doanh (Tài 4477) - Tạ Văn Hà (Tài 4716) - Nguyễn 
Văn Hải (Tài 4000) - Lê Văn Thiện (Tài 4000) - Nguyễn Bùi Lợi (Tài 4682) 
- Lê Hoàng Minh (Tài 2782) - Huỳnh Công Chánh (Tài 2778)
Đội A7: Phạm Văn Trung (Tài 4316) - Trần Văn Tú (Tài 4766) - Huỳnh 
Thanh Tâm (Tài 3874) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 4857) - Nguyễn Minh Lự 
(Tài 4588) - Nguyễn Văn Luân (Tài 6924) - Ngô Thanh Hùng (Tài 4239) - 
Đặng Hoàng Vân (Tài 4283) - Dương Hoàng Hoa (Tài 4864)
Đội A8: Trần Ngọc Mạnh (Tài 5249) - Bùi Đình phúc (Tài 2366) - Võ Văn 
Chuyến (Tài 2788) - Trần Ngọc Nguyên (Tài 7086) - Huỳnh Văn Dũng (Tài 
4338) - Lý Minh Tiến (Tài 1509) - Đặng Xuân Nguyên (Tài 4082) - Trần 
Văn Dương (Tài 4643) - Trần Viết Hùng (Tài 4643)
Đội A9: Trần Hùng Mạnh (Tài 5133) - Nguyễn Hoàng Ngân (Tài 2961) - Lê 
Khắc Huy (Tài 2964) - Nguyễn Phúc Thiện (Tài 5002) - Nguyễn Anh Tuấn 
(Tài 5005) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 5540) - Lê Duy Việt (Tài 4568) - Hà 
Văn Như (Tài 2963) - Nguyễn Ngọc Nhi (Tài 6944) - Đoàn Hồng Phương 
(Tài 3783)
Đội A10: Lê Xuân Huy (Tài 4443) - Trần Văn Thân (Tài 4019) - Nguyễn 
Thanh Bình (Tài 2271) - Nguyễn Hồng Nhựt (Tài 2808) - Phạm Văn Cao 
(Tài 3179)
Đội A11: Huỳnh Tấn Phát (Tài 1822) - Nguyễn Bá Dũng (Tài 6156) - 
Trương Chí Cường (Tài 4287) - Nguyễn Văn Thao (Tài 4416) - Nguyễn 
Minh Phú (Tài 4479)
Đội A12: Nguyễn Hoàng Son (Tài 7157) - Hoàng Đình Hà (Tài 2513) - 
Hoàng Khắc Thịnh (Tài 4418) - Hồ Thanh Điền (Tài 2518) - Nguyễn Minh 
Cương (Tài 6626) - Lê Cảnh Tiến (Tài 5112) - Nguyễn Bá Nhã (Tài 6603) 
- Trương Tấn Tâm (Tài 2998) - Nguyễn Phan Nghị (Tài 4322) - Nguyễn 
Xuân Tú (Tài 2518)
Đội BD1: Vũ Văn Tuấn (Tài 2631) - Nguyễn Chí Hiếu (Tài 6093)
Đội BD2: Nguyễn Công Thành (Tài 2037) - Đinh Quốc Tài (Tài 2684)
Đội BD3: Phạm Văn Thanh (Tài 4900) - Nguyễn Trúc Phương (Tài 4142)
Đội BD5: Nguyễn Văn Vũ (Tài 5125) - Đỗ Văn Vỹ (Tài 2536)
Đội BD6: Trần Cao Ly (Tài 4979) - Nguyễn Đức Quyền (Tài 5177)
Đội ĐN1: Phan Đăng Hưng (Tài 2018) - Nguyễn Minh Cần (Tài 2067) - 
Nguyễn Văn Đạt (Tài 3008) - Quý Nhân (Tài 2004) - Lê Vũ Hoàng Long 
(Tài 2160) - Vòng Sửu Sáng (Tài 2346)
Đội ĐN2: Bùi Hữu Thịnh (Tài 2075) - Nguyễn Tấn Hiếu (Tài 2030) - 
Nguyễn Duy Hải (Tài 2152) - Trần Minh Thái (Tài 2152) - Nguyễn Hữu 
Hào (Tài 2022)
Đội ĐN3: Nguyễn Duy Linh (Tài 2148) - Nguyễn Tấn Thành (Tài 4402) - 
Nguyễn Mạnh Hùng (Tài 3916) - Nguyễn Bảo Long (Tài 4403) - Trần Hữu 
Chiến (Tài 4642)
Đội ĐN4: Hồ Tấn Tài (Tài 5178) - Lâm Thanh Tùng (Tài 2297) - Lê Minh 
Tú (Tài 4398) - Ngô Trọng Thanh (Tài 2279) - Lê Phú Hậu (Tài 2007) - Ngô 
Thành Tâm (Tài 2281) 
Đội G1: Nguyễn Tấn Nhân (Tài 7020) - Vũ Đình Chế (Tài 6203) - Nguyễn 
Thanh Long (Tài 6819) - Huỳnh Thanh Dũng (Tài 3851) - Nguyễn Trần 
Nhật Tân (Tài 3561) - Đoàn Minh Tiến (Tài 4986) - Lừng Quốc Dũng (Tài 
4738) - Nguyễn Việt Hùng (Tài 4131) - Phan Văn Ánh (Tài 4727) - Nguyễn 
Trung Tiến (Tài 4738) - Lê Tấn Phước (Tài 6092)
Đội G2: Lê Đình Tôn (Tài 3849) - Trương Văn Hai (Tài 4699) - Võ Văn 
Thuần (Tài 4723) - Hứa Thanh Quyền (Tài 3681) - Nguyễn Huy Tuấn (Tài 
3635) - Nguyễn Phương Đại (Tài 4724) - Phạm Quốc Minh (Tài 6524) - 
Nguyễn Vương Trung (Tài 3513) - Nguyễn Kim Việt (Tài 4362) - Nguyễn 
Công Thưởng (Tài 6145) - Trần Văn Trọng (Tài 4755)

        LÁI XE TRẢ TÀI VẬT CAO

1. Khưu Tấn Cường - Tài 7071 - Đội 44 - 01 ĐTDĐ Iphone 5 màu đen, 
ước tính (10,000,000đ).

2. Nguyễn Văn Tỵ - Tài 3880 - Đội 38 - 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 màu trắng 
đã sử dụng, ước tính (10,000,000đ)

3. Lê Đức Trạch - Tài 1792 - Đội 11 - 01 ĐTDĐ hiệu iphone 5S màu đen 
có mật khẩu, ước tính (10,000,000đ)

4. Nguyễn Tấn Bảo - Tài 3264 - Đội 64 - 01 ĐTDĐ hiệu Nokia Lumia 820 
, ước tính (8,000,000đ)

5. Trác Tấn Tài - Tài 4336 - Đội 51 - 01 cặp đen có: 01 máy laptop hiệu 
Toshiba + 01 dây sạc lap top, 01 quyển sổ ghi chép, 01 chuột vi tính, 
01 sạc điện thoại, 02 quyển sách, 01 bộ hồ sơ, 01 khung ảnh, ước tính 
(8,000,000đ)
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Thích em sau một cái ôm.
    Đến bệnh viện chấn thương 
chỉnh hình, Huyền nhận đưa khách 
về Bình Dương, chân chàng trai bị 
băng bó như đòn bánh do bị gãy 
chân được hộ lý đỡ lên xe, bà mẹ 
già xách đồ lỉnh kỉnh theo sau. Về 
đến Bình Dương, nhà vắng người, 
bà mẹ không thể đỡ nổi con trai. 
Huyền bất đắc dĩ trở thành “người 
hùng” nhất bổng ẵm người bệnh 
mang vào nhà mặc cho bà mẹ tròn 
mắt ngạc nhiên thốt lên:
    - Nhìn con ốm vậy mà khỏe quá 
he, không có con bác làm sao đỡ 
nổi nó, thiệt là nhiệt tình dễ thương, 
cảm ơn con nhiều.  
    - Không có chi đâu bác, mấy việc 
này tụi con giúp khách hoài à.
    - Em cho anh số điện thoại của 
em, cần taxi anh gọi - anh chàng 
bệnh nhân nhàn nhạt nói.
    Hôm sau xuống ca về nhà lăn 
đùng ra ngủ, thức dậy Huyền thấy 
tin nhắn thăm hỏi: Chào em, em 
khỏe không? Anh là anh Tài nè, 
người bệnh em chở về Bình Dương. 
Anh xuống thành phố khám em có 
thể lên chở không?
    Kết nối thêm được khách mối, 

mắt Huyền sáng rỡ, cô nhanh 
tay cầm số điện thoại khuyến 
mãi gọi ngay cho khách:
    - Chào anh, em Huyền nè, xin 
lỗi em ngủ không biết anh nhắn 
tin, anh không khỏe đi viện lại 
à? Khi nào đi anh, em lên chở…
    - À không em, anh hỏi trước 
vậy mà.
    - Thế sao? Em tưởng anh đi 
ngày mai - Cô thất vọng. 
    - Mai mốt anh đi khám lại em 
lên chở được chứ?
    - Được, được, gọi trước một 
ngày em sắp xếp.
    Từ đó, ngày nào anh chàng 
cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm 
Huyền khỏe không, ăn gì chưa, 
chạy xe có mệt không, hôm 
nay kinh doanh có gì vui. Mọi 
chuyện chỉ chấm dứt khi anh 
chàng nọ chính thức ngỏ lời 
“Anh thích em” và nhận được 
câu trả lời “Em đã có bạn trai, 
em chỉ xem anh như một người 
bạn”.
    Đó là Huyền may mắn gặp 
anh chàng dễ thương muốn phát 
triển mối quan hệ nghiêm túc. Cô 
đồng nghiệp tên Thanh gặp phải 

tình huống éo le hơn. Thanh chở 
nhóm khách Việt kiều gồm bốn 
người đi từ Q.1 đến quán cà phê 
Rita trên đường Nguyễn Văn Cừ. 
Lên xe bốn anh ngạc nhiên nhìn 
Thanh và bắt chuyện:
    - Con gái xinh đẹp như em tại 
sao lái taxi? 
    - Cần tiền để sống phải đi làm 
thôi anh ơi!
    - Nhưng có nhiều nghề nhẹ 
nhàng hơn mà em, em làm cái 
nghề con trai anh thấy thiệt cực 
khổ, em là bông hoa phải được 
nâng niu, thấy em vầy tụi anh 
xót…
    - Lúc đầu cũng mệt, bây giờ 
em quen việc cũng bình thường.
Trò chuyện suốt quãng đường, 
đến quán cà phê bốn người bảo 
Thanh:
    - Hôm nay còn đi nhiều chỗ, 
đi tỉnh nữa, em chở tụi anh đi 
luôn nha. Bây giờ tụi anh vào 
uống cà phê ăn sáng, mời em 
vào ăn chung cho vui, qua một 
giờ tụi anh cho em 300.000đ.
    - Dạ thôi, em ở ngoài này để 
đồng hồ chờ - Thanh khéo léo 
từ chối.

Các bác tài nữ cho biết, trong quá trình 
hành nghề gặp vô số tình huống vui 
buồn và… éo le. Trong đó bất ngờ là 
các chị em được khách hàng chân tình 
ngỏ ý muốn “đưa em đến cuối cuộc đời”, 
nhưng cũng có những ông khách trời 
ơi đất hỡi say xỉn quấy rối, sờ mó, rủ đi 
khách sạn, kêu xe chạy vào nơi vắng… 
buộc các chị có phương án ứng phó, cực 
kỳ cảnh giác. Hậu những tình huống 
trên xe và tài xế còn đó, khách ra đi như 
khi họ đến, mọi thứ tuồn tuột trôi theo 
từng cuốc xe.

Những lời tỏ tình “té ngửa”

MẪN NHI
Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ
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    - Vào ăn uống nói chuyện vui 
vẻ, có làm gì em đâu, đừng ngại, tụi 
anh cho tiền…
    - Thật xin lỗi, em không có thói 
quen ngồi ăn uống với khách, các 
anh thông cảm.
    - Tùy em.
    Bị người đẹp từ chối, các “lão” 
giận dỗi, còn Thanh rủa thầm: 
“Thiệt xúc phạm, mình đâu phải là 
“gà” mà đòi “bao”.
Lên phòng anh trả tiền
    Quá đáng hơn là trường hợp chị 
Vân, khoảng 1 giờ khuya chị đón 
một vị khách Hàn Quốc chếch 
choáng say từ Thủ Đức chở về Phú 
Mỹ Hưng. Vốn là “gái một con trông 
mòn con mắt”, dù đời sống tình cảm 
trục trặc một mình lăn lộn kiếm tiền 
nuôi con nhỏ nhưng nhan sắc chị 
vẫn rạng ngời. Lên xe nhìn Vân ông 
khách mắt sáng quắc như mèo gặp 
mỡ, rượu bia làm ông hưng phấn lạ 
thường, ông ta nhìn chị nuốt nước 
miếng ừng ực, giọng đầy xúc cảm: 
“Em đẹp quá”, tay từ từ “bò” sang 
đùi chị Vân sờ soạng. Điên tiết, chị 
Vân hất ra cảnh cáo: “Ông ngồi yên, 
tui tống ông xuống xe bi giờ”. Ông 
khách ngả ngiêng giả say, chị Vân 
tiếp tục ứng phó. Đến chung cư:
    - 258.000đ - Chị Vân thông báo 
tiền cước.
    Sờ soạng túi quần, ông khách 
tuyên bố: - Anh hết tiền, em lên 
phòng anh lấy. Sau đó ông ta kiên 
quyết cầm tay chị Vân lôi lôi kéo 
kéo.
    - Tôi không lên, để đồ của ông ở 
đây, mang tiền xuống trả cho tôi - 
chị Vân giằng co.
    - Em lên tôi trả tiền - Nói xong 
ông khách vọt khỏi xe đi thẳng, 
thấy chị Vân đuổi theo ông ta chạy 

càng nhanh lên cầu thang bộ, 
nhấp nhứ chờ chị chạy theo lên 
phòng. Thấy thế chị Vân dừng 
chân liên hệ với bảo vệ tòa nhà, 
đưa số điện thoại, tên cho bác 
bảo vệ dặn dò chuyển cho ông 
khách mang tiền trả chị và lấy 
lại chiếc túi. Khi chị mở túi nilon 
chỉ thấy duy nhất một khối hình 
chữ nhật màu đen. Ngày ngày 
chị liên hệ bảo vệ hỏi tung tích 
ông khách nhưng đều “bặt vô 
âm tín”. Sau nửa tháng chị quyết 
định cầm chiếc hộp “hình chữ 
nhật” đến cửa hàng máy tính 
hỏi, nhân viên thông báo đây là 
ổ cứng di động, chị bán lại cho 
cửa hàng với giá 150.000đ vớt 
vát số tiền cước đã mất. Nhân 
viên cửa hàng kiểm tra xong tiết 
lộ sự thật gây sốc “Bên trong ổ 
cứng chứa toàn phim sex”. Chị 
Vân thở dài: “Thảo nào ông ta 
không cần nhận lại”.
Cưng ơi đi khách sạn 
    “Độc” hơn là tình cảnh của 
chị Hương, chị chở ông khách 
tuổi lục tuần nhưng được người 
nhà cảnh báo trước tính dê cụ 
của ông. 
    Chị đón ông khách đi từ Đồng 
Nai đến Hóc Môn, ông dặn chờ 
khoảng 13 giờ quay về Đồng 
Nai, sau người bà con trong 
nhà xin lỗi chị ông khách đổi ý 
không về, cho xe lăn bánh được 
30 phút chị nhận được cuộc gọi 
quay lại đón ông. Trước khi lên 
xe, chị được chủ nhà dặn nhỏ: 
Ông ấy có chút máu…35, rượu 
vào dễ bộc phát, cô cho ông ấy 
ngồi đằng sau nhé, đừng cho 
ngồi kế cô. Nếu ổng quá khích 
manh động cô cứ chở thẳng đến 
công an. Nhìn đồng hồ điểm 10 
giờ đêm, chị chợt lạnh gáy. Xe 
vừa ra khỏi thành phố ông chú 
bắt đầu mè nheo đòi mở cửa lên 
ngồi gần chị Hương, chị kiên 
quyết từ chối: “Phía sau rộng rãi, 
chú nằm nghỉ cho khỏe, đến nhà 
tôi kêu chú dậy”. Thế nhưng nào 
được yên thân, ông ngọ ngoậy 
kiếm chuyện, biết không lay 

chuyển được chị Hương, ông chú 
đổi chiến thuật dụ dỗ: “Chúng ta 
đi nhà nghỉ, anh có nhiều tiền, 
cưng muốn bao nhiêu anh cho 
cưng, ngoan nhé ”. Chị Hương 
từ chối: “Chú đã lớn tuổi, con 
cháu đùm đề, tôi cũng có chồng 
con, tôi chạy xe lao động chân 
chính kiếm tiền, không đi khách 
bán thân”. Quê độ, ông già vớt 
vát “Tôi muốn đi khách sạn ngủ 
mai về”. Được dặn dò trước, 
chị Hương giữ vững lập trường 
“Nhanh sẽ đến nhà, chú cứ thoải 
mái ngủ trên xe”. Chị Hương còn 
kể, mùng 2 tết vừa qua, khoảng 
5 giờ chiều có ông khách đón 
xe xong không nói địa chỉ kêu 
chị cứ chạy thẳng vào rừng cao 
su vắng hoe ở Nhơn Trạch, cảm 
thấy nhân vật khả nghi chạy 
được khoảng 500 mét đến trước 
nhà dân, chị ngừng xe tìm cách 
từ chối cho ông khách xuống xe 
sớm, chỉ bảo: “Đường vắng hắn 
có hiếp mình cũng chả ai hay, 
tôi phải nhanh chóng đuổi hắn 
xuống, bảo đảm an toàn cho 
mình là trên hết”.
    Theo các chị em tài xế, chuyện 
bị “trêu hoa ghẹo nguyệt” rất 
thường gặp, điệp khúc của kẻ 
say đại loại như đi khách sạn 
nha, em ơi em đâu rồi, lên nhà 
anh trả tiền, mời em vào nhà 
chơi có một mình anh ở nhà à. 
Lịch sự hơn là những lời tỏ tình 
chân thật: Anh muốn làm quen 
với em, anh thích em, làm người 
yêu anh nhé…. Trần trụi là lời đề 
nghị khiếm nhã: Nghỉ làm đi 
anh nuôi bao em, làm người tình 
của anh, anh chu cấp em đầy đủ. 
Huyền kết luận “Khi mới vào 
chạy em cũng sốc với những 
hành động, lời đề nghị khiếm 
nhã, cũng xôn xao trước tình cảm 
chân tình. Nhưng gắn bó lâu với 
nghề em thui chột cảm xúc, thờ 
ơ với những lời gạ tình. Mấy cha 
lên xe chuẩn bị mở miệng là em 
biết mấy ổng muốn gì rồi, không 
dụ được em đâu, đừng mơ”.

(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)

Khi mới vào chạy em cũng sốc với những 
hành động, lời đề nghị khiếm nhã, cũng 
xôn xao trước tình cảm chân tình. Nhưng 
gắn bó lâu với nghề em thui chột cảm 
xúc, thờ ơ với những lời gạ tình, mấy cha 
lên xe chuẩn bị mở miệng là em biết mấy 
ổng muốn gì rồi, không dụ được em đâu, 
đừng mơ.
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Nguyễn Thanh Sang 6021 38 Trả 01 bộ máy chuyên dụng chụp và quay phim Canon (trị giá 
200.000.000đ)

2 Đỗ Quốc Phục 4711 G2 Trả  10.000.000 đồng + 11.000 USD + trang sức kim cương (trị giá 
400.000.000 VNĐ)

3 Từ Văn Hòa 4954 15 Trả Valy quần áo + 80.000.000 đồng + 04 lượng vàng

4 Nguyễn Lộc Đỉnh 5440 38 Trả Túi xách (ipad, ĐTDĐ iphone 3, ĐTDĐ iphone 4, 01 ĐTDĐ 
Samsung + 5.000.000 đồng + 1.200 USD + 02 hộ chiếu

5 Trần Văn Bảy 6546 61 Trả 2 lần: ĐTDĐ iPhone 5; ĐTDĐ Vertu

6 Ngô Quang Tú 7087 33 Trả 9.500.000đ + 400USD, 2 chỉ vàng + 1 sợi dây chuyền + CMND

7 Nguyễn Cao Anh Việt 3798 6 Trả Laptop Apple + 8.000 USD

8 Lê Văn Hồng 2688 76 Trả 3 lần: ĐTDĐ iPhone 5, ĐTDĐ Samsung Galaxy S3, ĐTDĐ Nokia 
Lumia 525

9 Quách Văn Thành 3876 60 Trả 10.000.000 đồng, Lap top HP

10 Dương Ngọc Sổ 3601 38 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S3 + Máy chụp hình Nikon

11 Nguyễn Thanh Tùng 7316 53 Trả Giỏ xách hành lý + ĐTDĐ Iphone 4S + máy Ipad

12 Nguyễn Văn Quan 3482 72 Trả  ĐTDĐ iPhone 5 + ĐTDĐ Samsung

13 Lê Hữu Tài 3721 75 Trả ĐTDĐ Samsung Galaxy S5 +  ĐTDĐ Nokia 230

14 Trần Văn Sơn 4604 16 Trả ĐTDĐ iPhone 5S + 1.000.000 đồng

15 Trần Văn Quyến 3251 41 Trả Bóp có 1.000 USD

16 Đỗ Quốc Khoa 3079 3 ĐTDĐ Samsung Galaxy S5 + máy ảnh Canon

17 Nguyễn Quốc Huy Vũ 2211 BD2 Trả Laptop + 4.900.000 đồng

Trong Tháng 05/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 808 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 83.100.000 đồng. Sau đây 
là danh  sách một số gương tiêu biểu:

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

>> TIN KHEN THưỞNG

STT HỌ & TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM

1 Nguyễn Hồng Q… VT3 Tranh giành khách dùng hung khí (dao) đâm đồng nghiệp gây thương tích đã bị công 
an xử lý

2 Châu Thế L… VT3 Không bấm đồng hồ tính tiền, chạy quá tốc độ tự gây tai nạn

3 Trần Chiến Th… 58 Vô cớ dẫn người đến đánh đồng nghiệp gây thương tích

4 Dương Chánh X… 76 có hành vi thiếu văn hóa ( chửi và đánh khách hàng)

5 Phạm Hồng Đ… 70 Thu tiền quá giá đồng hồ tính tiền khách nước ngoài

    Trong tháng 05/2014 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 28 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 05 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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Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tăng đầu xe TAXI VINASUN trong năm 2014. CÔNG TY CP ÁNH 
DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN  CORP.) cần tuyển:

2. Nhân viên LÁI XE TAXI VINASUN
Số lượng: 1.000 người (nam/nữ)

Làm việc tại: TP. HCM, ĐỒNG NAI, KHÁNH HOÀ
Điều kiện: Có bằng lái xe B2. Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 
và bộ đội xuất ngũ.

Được hưởng các chế độ ưu đãi: tiền ký quỹ thấp, công việc ổn định, thu nhập cao và hưởng đầy 
đủ quyền lợi theo Luật lao động. 

Lưu ý: TuyểN DụNG THườNG XuyÊN, LIÊN TụC,
             KHôNG GIớI HẠN THờI GIAN NỘP HỒ Sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  TAXI VINASuN TP. HCM - PHÒNG TuyểN DụNG & ĐÀO TẠO  LÁI XE
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

  VăN PHÒNG TAXI VINASuN - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Số 2, Lô 9, Tổ 13, đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, ĐN 
Điện thoại: 0618. 878 188 - 0616. 250 106 (Anh Thiện Kía)

  VăN PHÒNG TAXI VINASuN - CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ
27 Cao Bá Quát, Phường Phước Hoà, TP. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: (058) 3 87 87 87

PHÁT VÀ NHẬN HỒ Sơ MIễN PHÍ

1.Nhân viên KHAI THÁC ĐIểM TIẾP THỊ
Số lượng: 10 người (nam/nữ)

Làm việc tại: CHI NHÁNH VINASuN TAXI KHÁNH HOÀ
Điều kiện: Tốt nghiệp lớp 12 trở lên, vi tính văn phòng, sức khoẻ tốt, lý lịch rõ ràng. Ưu tiên các 
ứng viên có kinh nghiệm, giao tiếp tốt ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga) và bộ đội xuất ngũ. 
Mức lương: Thoả thuận và hưởng các quyền lợi theo Luật lao động
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CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 46)

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

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 16 - Soá 45)

Bút Te bình luận:
Ô kìa ca vạt lạ chưa

Vắt sau lưng nó đòng đưa thế nào
Hay là anh thắt tào lao

Áo quần xốc xếch còn vào trong xương 
(xưởng)

Lỗi vi phạm: Lái xe mặc áo bỏ ngoài quần, 
cà vạt thắt sau lưng.

    Cô khách trẻ đẹp chuẩn bị xuống xe, bác tài 
taxi trẻ tranh thủ tán:
    - Em ơi, cho anh số điện thoại của em...
Cô gái dịu dàng đáp:
    - Nó ở trong danh bạ điện thoại đấy.
    - Nhưng anh không biết tên em...
    - Nó cũng ở chung trong ấy! 

Bó tay!



www.vinasuntaxi.com

Tòa nhà VINASU N TOWER - 648 Nguy Trãi, P.11, Q.5, TP. HCM - Tel: (08) 38 277 178 - Fax: (08) 39 526 410 - Email: contact@vinasuntaxi.com

 



CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG

VINASUN TAXI KHÁNH HOÀ

Ngày 27 - 6 - 2014

(058) 38 27 27 27

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM TẠI KHÁNH HOÀ
27 Cao Bá Quát, Phường Phước Hoà, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại: (058) 3 87 87 87 - Fax: (058) 3 871 052 www.vinasuntaxi.com

RED RIVER
HOLDING

TAEL TWO
PARTNERS 

VIETNAM
INVESTMENT FUND

QU Ỹ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM


