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Giấy phép xuất bản số: 208/QĐ-STTTT do 
Sở Thông Tin Truyền Thông Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 25/5/2010. 
Chế bản và in tại Nhà in Báo Khăn Quàng 
Đỏ. Nộp lưu chiểu tháng 11/2014.

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

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Giải xe đẹp: “Cố công chùi rửa 
xe mình sáng choang”

Ngày Nhà giáo Việt Nam tại VINASUN:
Tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo

Có một không khí văn nghệ
như thế ở Vinasun

Những gương điển hình
Doanh thu cao nhất công ty

Lễ hội Truyền thống Vinasun
và Tình yêu biển đảo

Sáng ngày 19/11 tại Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ, Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tôn vinh, tri ân quý thầy cô giáo 
đã đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú từ trước đến nay của tỉnh tỉnh.
   Đây cũng là dịp họp mặt, trao đổi, chia sẻ và ôn lại những kỷ 
niệm đáng nhớ trong mái trường thân yêu với học trò và đồng 
nghiệp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
    Tại buổi lễ ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT Vinasun 
- cựu học sinh Đồng Tháp - đã trao tặng 50 phần quà trị giá 500 
triệu đồng cho 50 Nhà giáo ưu tú của tỉnh đã được phong tặng 
danh hiệu cao quý này từ trước đến nay, nhằm tỏ lòng tri ân đối với 
các thầy cô đã cống hiến hết mình cho sự phát triển giáo dục của 
tỉnh những năm qua.
    * Vào ngày 22/11/2014, Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam đã 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam nhằm tôn 
vinh các giáo viên thuộc phòng Tuyển dụng & Đào tạo và các giảng 
viên là lãnh đạo công ty đã tham gia đào tạo các khóa nghiệp vụ 
và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe Vinasun Taxi.
    Được biết, khi tuyển dụng lái xe mới phải qua 17 buổi học tập 
và thi lý thuyết (do chuyên viên Hiệp hội Vận tải Ô tô VN làm giám 
khảo, có chuyên viên Phòng Vận tải đường bộ Sở GTVT TPHCM 
giám sát) và thi sát hạch tay nghề. Những lái xe đã làm việc lâu 
năm cũng được đào tạo lại về đạo đức nghề nghiệp (2 buổi/khoá).
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Vinasun và tình yêu biển đảo
Chỉ nửa tháng nữa thôi, từ 
ngày 10/12, sẽ có thêm một 
chiếc xuồng tuần tra cao tốc 
của Cảnh Sát biển Việt Nam 
mạnh mẽ lướt sóng trên biển 
Đông làm nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền biển đảo. Đây là 
chiếc xuồng tuần tra cao tốc 
do Cán bộ nhân viên lái xe 
Vinasun Taxi và thân hữu góp 
kinh phí đóng tặng Lực lượng 
Cảnh sát biển Việt Nam.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, 
ngày 31/10, ông Đặng Phước 

Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Ánh Dương Việt Nam đã cùng 
Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 
đến kiểm tra tiến độ đóng xuồng 
tuần tra cao tốc tại xưởng đóng tàu 
Công ty CP công nghệ James Boat. 
Phần vỏ đã hoàn thành, các máy 
móc thiết bị đã chuẩn bị đầy đủ, 
tất cả đều theo đúng tiến độ như 
kế hoạch.
    Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, 
chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 
Việt Nam cho biết: “Xuồng cao tốc 
này hoàn thành sẽ hỗ trợ thiết thực 
cho việc thực thi pháp luật trên 
biển, chi viện bảo vệ, cứu nạn khi 
cần thiết... bởi xuồng được thiết 
kế, trang bị động cơ tốc độ cao, cơ 
động nhanh”.

    Đây là chiếc xuồng có nhiệm vụ 
tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp 
luật khu vực ven biển, có chiều dài 
trên 13m, chiều rộng 4,6m, lượng 
giãn nước 9,6 tấn, tốc độ tối đa 35 
hải lý/h, được sản xuất theo công 
nghệ mới PPC của Đức và Sec hợp 
tác với độ bền kết cấu cao, chịu 
được sự ăn mòn lớn của môi trường 
biển và động cơ của Nhật Bản. Chi 
phí đóng xuồng tuần tra cao tốc là 
12 tỷ VNĐ trong đó cán bộ nhân 
viên lái xe và đối tác thân thiết của 
VINASUN đóng góp 7 tỷ đồng, số 
tiền còn lại do bạn đọc Báo Tuổi trẻ 
ủng hộ trong chương trình “Chung 
sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”.
    Bác tài Nguyễn Văn Hưng (tài 
4611, Đội 1, chi nhánh 5) cho 
biết ông rất tự hào khi được đóng 
góp vào việc tài trợ kinh phí đóng 
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xuồng cao tốc tặng Cảnh sát biển 
Việt Nam. Không chỉ ông mà tất cả 
đồng nghiệp đều chung một lòng 
đóng góp vì biển đảo yêu thương. 
Ông nhấn mạnh: “Đó là hành động 
thể hiện lòng yêu nước thiết thực 
nhất, là nghĩa vụ của một công dân 
Việt Nam nói chung và của lái xe 
Vinasun chúng tôi”.
    Lái xe Phạm Văn Thông (tài 3968, 
đội 30, chi nhánh 4), người nhiều 
năm làm việc tại Công ty cho biết 
ông và gia đình rất quan tâm đến 
câu chuyện chủ quyền trên biển 
Đông. Trả lời phóng viên báo Tuổi 
Trẻ, ông nói: “Tôi thấy lực lượng 
Trung Quốc đông quá, mà anh em 
mình ở ngoài ấy vất vả quá, xót xa 
lắm. Vậy nên khi có lời kêu gọi của 
Công đoàn Công ty là tôi ủng hộ 
ngay... Tôi cũng muốn nói với anh 
em đang làm nhiệm vụ ngoài biển 
là cứ yên tâm công tác, toàn dân 
tộc Việt Nam trong và ngoài nước 
đều chung một lòng bảo vệ biển 
Đông”
    Tình yêu quê hương, tình yêu 
biển đảo càng sục sôi dâng tràn 
trong các hoạt động của Vinasun 
hơn nữa, khi ông Chủ tịch HĐQT 
quyết định lấy chủ đề “Vinasun và 
tình yêu biển đảo” cho hội diễn 
văn nghệ mừng lễ hội truyền thống 
2014. Đa số các đơn vị đã chọn ít 
nhất một bài hát về biển đảo trong 
tiết mục dự thi của mình. 
    Tình yêu biển đảo đã thật sự 
thấm đẫm trong tim mỗi cán bộ 
nhân viên Vinasun qua những bài 
hát múa minh hoạ đầy cảm xúc, 
những tình cảm nồng nhiệt nhất. 
Trong đó, lái xe Vũ Việt Đoàn đã 
xuất sắc thể hiện tình yêu biển đảo 
của mình để đoạt giải nhất đơn ca 
với bài Tổ quốc gọi tên mình.
    Dù là những lời ca điệu múa hay 
cụ thể hơn là tặng xuồng tuần tra 
cao tốc đều minh chứng cụ thể cho 
lòng yêu nước thiết thực, chân thật 
nhất của những thành viên trong 
đại gia đình Vinasun: Tình yêu 
biển đảo!

(Xem thêm: Có một không khí văn nghệ 
như thế ở Vinasun - trang 22)

Lái xe Nguyễn Văn Hưng (phải) và đồng nghiệp tại Đội 1 - CN5  đóng góp 
vào kinh phí đóng xuồng tuần tra cao tốc tặng Cảnh sát biển VN



CORP.  | Số 51.  Năm 2014

Đồng hành cùng Vinasun

6

BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2014
GIẢI THƯỞNG 

“DOANH THU CAO NĂM 2014”

GIẢI THƯỞNG
“BẢO QUẢN XE TỐT

NĂM 2014“

2

Nguyễn Thế Luông
Tài 4496 - Đội A5

BQDT: 3.815.129 đ

Tạ Duy Thanh
Tài 4179 - Đội 58

BQDT: 3.738.239 đ

1

Traàn Thanh Hoaøng
Taøi 3865 – Ñoäi ÑN2

Traàn Vaên Luyeán
Taøi 3865 – Ñoäi ÑN2

2

2

Leâ Nhaân Vò 
Taøi 3483 – Ñoäi 12

1

 Phaïm Thanh Long
Taøi 3483 – Ñoäi 12

1



CORP.Số 51.  Năm 2014 |

Đồng hành cùng Vinasun

7

BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2014

3

Nguyeãn Vaên Troøn 
Taøi 3974 – Ñoäi 38

3

4 4

5

4

GIAÛI 5
“BAÛO QUAÛN XE TOÁT NAÊM 2014“

Nguyễn Đông Hưng
Hà Huy Thái
Nguyễn Khắc Phụng
Phạm Hùng Trường
Lê Trọng Nghĩa
Lê Ngọc Hiền
Huỳnh Tấn Phát
Trần Thị Thanh Hà
Trần Thế Dũng

Tài 4585 - Đội A3
Tài 4585 - Đội A3
Tài 3820 - Đội 72
Tài 3820 - Đội 72
Tài 4038 - Đội 82
Tài 4038 - Đội 82
Tài 2211 - Đội BD2
Tài 3303 - Đội VT1
Tài 3303 - Đội VT1

Nguyễn Huy Cường
Tài 6187 - Đội 31

BQDT: 3.585.452 đ

Đặng Thanh Tùng
Tài 7108 - Đội 68

BQDT: 3.600.127 đ

Nguyễn Phi Quý
Tài 3988 - Đội 21

BQDT: 3.555.235 đ

Nguyễn Tất Dũng
Tài 4483 - Đội A1

BQDT: 3.444.739 đ

4

GIAÛI 4
“BAÛO QUAÛN XE TOÁT NAÊM 2014“
Bùi Văn Châu
Lương Đắc Thịnh
Trần Đình Tùng
Vũ Anh Tú
Lê Anh Hương
Đỗ Xuân Long
Đặng Hữu Kiên
Cao Xuân Nghĩa

Tài 3919 - Đội 24
Tài 3919 - Đội 24
Tài 4599 - Đội 58
Tài 4599 - Đội 58
Tài 3886 - Đội ĐN3
Tài 3886 - Đội ĐN3
Tài 2817 - Đội VT4
Tài 2817 - Đội VT4

5

Nguyeãn Cu Em
Traàn Taán Hoøa
Nguyeãn Vaên Loäc
Nguyeãn Thò Ngoïc Thaïch
Nguyeãn Quoác Vieät

GIAÛI 5
“DOANH THU CAO NAÊM 2014“

   Taøi 3501 – Ñoäi A1
   Taøi 4782 – Ñoäi 65
   Taøi 6537 – Ñoäi 67
   Taøi 4558 – Ñoäi ÑN3
   Taøi 6137 – Ñoäi 12
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2014

GIẢI THƯỞNG
“LÁI XE GIỎI CÓ TINH THẦN 

VƯỢT KHÓ NĂM 2014“

GIẢI THƯỞNG
“GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU NGƯỜI

LÁI XE VINASUN TAXI
NĂM 2014“

Cao Văn Tiềm
Tài 4399 - Đội 66

2

Dương Văn Chương
Tài 7289 - Đội 79

1

GIẢI THƯỞNG 

“LÁI XE GƯƠNG MẪU
NĂM 2014”

Trương Khắc Hạnh 
Tài 3961 - Đội 25

2

Đỗ Quốc Phục 
Tài 4711 - Đội G2

1

Nguyeãn Sôn Laâm
Nguyeãn Sôn Bình
Nguyeãn Sôn An

Taøi 7130 - Ñoäi A3
Taøi 7130 - Ñoäi A3
Taøi 7207 - Ñoäi A3

Traàn Minh Taân
Traàn Minh Long 
Traàn Minh Phuù

Nguyeãn Thanh Phöông
Nguyeãn Hoaøng Em
Nguyeãn Coâng Tröù

Taøi 4307 - Ñoäi A11
Taøi 3847 - Ñoäi A3
Taøi 4178 - Ñoäi A8

Traàn Ngoïc Thi 
Traàn Ngoïc Thanh
Traàn Ngoïc Tieán

Hoà Töï Phu
Hoà Duy Phoá
Hoà Duy Phuøng

Taøi 6020 - Ñoäi G1
Taøi 3947 - Ñoäi G1
Taøi Döï Bò - Ñoäi G1

Traàn Hoaøng Vuõ
Traàn Hoaøng Sang
Traàn Hoaøng Minh

Voõ Tieán Thònh
Voõ Tieán Phaùt
Voõ Tieán Thuaän

Taøi 4465 - Ñoäi 50
Taøi 4128 - Ñoäi 50
Taøi 3634 - Ñoäi 38

Traàn Vaên Tuaán
Traàn Bình Troïng
Traàn Vaên Tuù



CORP.Số 51.  Năm 2014 |

Tin tức

9

BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN 2014

Nguyễn Văn Lộc
Tài 6537 - Đội 67

3

Nguyễn Phi Quý
Tài 3988 - Đội 21

4
5

Dương Quang Hải 
Tài 7118 - Đội 03

3

Đinh Văn Khuyến 
Tài 5157 - Đội 20

4

Trần Đình Hai 
Tài 4830 - Đội 55

4

Vũ Phú Hùng
Tài 4110 - Đội A4

4

Từ Văn Hoà
Tài 4954 - Đội 15

4

Từ Văn Hòa
Đào Văn Quang
Nguyễn Thành Được
Nguyễn Thanh Sang
Hoàng Thanh Hùng
Đinh Văn Hạnh
Nguyễn Đức Học
Đinh Tấn Hoàng Hải
Đào Thanh Toàn
Dương Phúc Cường
Trương Hoàng Hoa

GIAÛI KHUYEÁN KHÍCH
“LAÙI XE GÖÔNG MAÃU NAÊM 2014“

Tài 4954 - Đội 15
Tài 2971 - Đội 77
Tài 1949 - Đội 59
Tài 6021 - Đội 38
Tài 2182 - Đội 25
Tài 6937 - Đội 24
Tài 6514 - Đội 40
Tài 3726 - Đội 16
Tài 2581 - Đội 21
Tài 6541 - Đội 35
Tài 4864 - Đội A7

Traàn Minh Taân
Traàn Minh Long 
Traàn Minh Phuù

Taøi 4613 - Ñoäi G2
Taøi 4613 - Ñoäi G2
Taøi 3877 - Ñoäi 01

Taï Duy Thanh
Taï Khaéc Vuõ 
Taï Hoàng Söông

Taøi 4917 - Ñoäi 58
Taøi 4646 – Ñoäi 42
Taøi 4086 – Ñoäi 29

Traàn Ngoïc Thi 
Traàn Ngoïc Thanh
Traàn Ngoïc Tieán

Taøi 5384 - Ñoäi 49
Taøi 5384 - Ñoäi 49
Taøi 4452 - Ñoäi 49

Traàn Hoaøng Vuõ
Traàn Hoaøng Sang
Traàn Hoaøng Minh

Taøi 3725 - Ñoäi 68
Taøi 3725 - Ñoäi 68
Taøi Döï Bò - Ñoäi 68

Traàn Vaên Tuaán
Traàn Bình Troïng
Traàn Vaên Tuù

Taøi 5514 - Ñoäi 04
Taøi 5514 - Ñoäi 04
Taøi 3460 - Ñoäi 04
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Kính thưa các vị khách quý, Thưa anh 
chị em lái xe cùng toàn thể các thành 
viên trong đại gia đình Vinasun.
    Nhân ngày lễ hội truyền thống taxi 
Vinasun 2014, thay mặt HĐQT tôi xin 
được chân thành cảm ơn và xin được 
gửi tới các vị khách quý và toàn thể 
cán bộ nhân viên, anh chị em lái xe 
Công ty về dự buổi họp mặt truyền 
thống hôm nay lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất.
Kính thưa quý vị đại biểu,  thưa toàn 
thể anh chị em,
    Quãng thời gian 12 năm, đối với 

   Trong Leã hoäi Truyeàn thoáng Vinasun Taxi - 12 
Naêm Tröôûng thaønh & Phaùt trieån, oâng Ñaëng 
Phöôùc Thaønh - Chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 
Coâng ty Coå phaàn AÙnh Döông Vieät Nam coù ñoâi 
lôøi taâm söï, nhaén nhuû ñeán anh chò em laùi xe 
Vinasun Taxi. 
    Ban Bieân Taäp xin traân troïng giôùi thieäu.

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

Vinasun chúng ta, 12 năm qua 
là 12 năm dành trọn vẹn tâm 
huyết, phấn đấu hết mình tạo 
dựng một niềm tin bền vững 
trong cộng đồng xã hội và 
trong chính công ty chúng ta: 
đó là tính bền vững của Công 
ty khẳng định chiến lược đúng 
đắn của Vinasun; là chất lượng 
dịch vụ khẳng định vị trí dẫn 
đầu trên thị trường Vinasun lựa 
chọn; là năng lực nội tại; là 
tình yêu thương và gắn kết của 
đại gia đình Vinasun.
    Từ chưa đến 100 cán bộ 

nhân viên và lái xe vào những 
năm đầu, năm 2007 là 4.967 
người và đến thời điểm này là 
trên 15.000 người đến từ cả ba 
miền đất nước, đoàn kết một 
lòng xây dựng mái nhà chung 
Vinasun. 
    Không chỉ góp phần cùng 
xã hội giải quyết công ăn việc 
làm, Vinasun cũng đã tăng 
trưởng nhanh qua các năm về 
doanh thu, lợi nhuận và nộp 
ngân sách, đời sống người lao 
động ngày một cải thiện hơn, 
mọi trách nhiệm, nghĩa vụ đối 
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với địa phương, với cộng đồng xã 
hội luôn được thực hiện nghiêm 
túc, đúng các quy định của Pháp 
luật. Công ty cũng đã định hướng 
được một nền tảng phát triển bền 
vững và đầy hy vọng cho Tương lai.
    Và hôm nay là một ngày rất đặc 
biệt đối với đại gia đình Vinasun. 
Chúng ta tiếp tục được UBND 
Tp.HCM tôn vinh là doanh nghiệp 
TP.HCM tiêu biểu, lần thứ 3 liên 
tiếp lọt vào top 50 Công Ty kinh 
doanh hiệu quả nhất Việt Nam do 
báo Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn, 
tiếp tục được tạp chí Forbes bình 
chọn vào Top 50 Công Ty niêm yết 
tốt nhất Việt Nam, Bằng khen và 
cúp tuyên dương hoàn thành tốt 
nghĩa vụ thuế, danh hiệu Doanh 
nghiệp VN đổi mới sáng tạo của VP 
Chủ tịch nước, giải thưởng thương 
hiệu nổi tiếng ASEAN và nhiều 
danh hiệu cao quý khác….     Tất cả 
những thành quả đạt được của ngày 
hôm nay, tôi và ban lãnh đạo Công 
ty luôn ý thức rằng đó chính là sự 
góp sức của tất cả các thành viên 
đại gia đình Vinasun, là sự động 
viên cổ vũ và hậu thuẫn vững chắc 
của quý cổ đông, các đối tác và quý 
khách hàng.
Kính thưa các vị khách quý,  thưa 
toàn thể anh chị em,
    Cho dù Vinasun đã đạt được rất 
nhiều thành quả vừa qua nhưng 
Vinasun cũng đang và sẽ phải đối 
mặt với vô vàn thách thức trong 
thời gian tới. 
    Đó là thách thức nỗ lực duy trì 
được vị thế của mình, là thách thức 
phải vượt qua chính mình, luôn tự 
đổi mới nhằm đáp ứng các đòi hỏi 
mới của xã hội của thị trường.
    Trong tình hình kinh tế chung 
và ngành còn rất nhiều khó khăn, 
chính những khó khăn này là cơ 
hội để Vinasun tiếp tục tự đổi mới 
lại mình một cách toàn diện: từ 
phương thức quản lý điều hành; 
triển khai và thực hiện chiến lược 
kinh doanh phù hợp;  đổi mới và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đủ năng lực đáp ứng đòi hỏi của 

thị trường và khách hàng; tiếp 
tục nâng cao năng lực tài chính 
bền vững theo các chuẩn mực 
quốc tế.
    Chúng ta sẽ tiếp tục phát 
huy những truyền thống và thế 
mạnh vốn có, nỗ lực không 
ngừng với quyết tâm mãnh liệt, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết gắn bó 
đồng lòng cùng chí hướng, sáng 
tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, chung sức, chung lòng  
xây dựng sự nghiệp Vinasun 
để Vinasun luôn xứng đáng với 
sự tin yêu của chúng ta, của cổ 
đông, của quý khách hàng, quý 
đối tác, các cơ quan quản lý 
nhà nước và cộng đồng xã hội.
    Thật hạnh phúc và vinh dự 
cho mỗi chúng ta khi sát cánh 
bên nhau làm việc như những 
người đồng nghiệp chân thành 
nhất trên con đường phấn đấu 
tìm kiếm thành công cho những 
ước mơ tương lai. Tôi mong 
muốn và tin tưởng tất cả anh 
chị em chúng ta sẽ cùng nhau 
nỗ lực phấn đấu rèn luyện nâng 
cao tay nghề, nghiệp vụ;  hãy 
“yêu xe như con” và có trách 

nhiệm với nó, luôn nêu cao ý 
thức tự giác, chấp hành kỷ luật 
lao động;  ngày càng có ý thức 
cao trong tuân thủ các quy định 
của pháp luật và của Công ty, 
giữ vững và nâng cao phẩm chất 
đạo đức nghề nghiệp, trung 
thực, tận tâm phục vụ khách 
hàng, hòa nhã, niềm nở và chu 
đáo với khách hàng.
    Kính chúc các vị khách quý 
và toàn thể anh chị em được 
nhiều sức khỏe, hạnh phúc và 
thành đạt. Chúc Vinasun chúng 
ta tiếp tục phát triển toàn diện, 
đạt tầm cao mới trong tiến trình 
đi lên của mình.

Xin chân thành cảm ơn
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Kết quả Hội thi văn nghệ “Hát Mừng 
Ngày Hội Truyền Thống Taxi Vinasun Và 
Tình Yêu Biển Đảo Năm 2014”

    Ban Giám khảo Hội thi Hát Mừng Ngày Hội Truyền 
Thống Taxi Vinasun Và Tình Yêu Biển Đảo Năm 2014 
vừa công bố tiết mục đoạt Giải nhất Hội thi là đơn ca Tổ 
quốc gọi tên mình (lái xe Vũ Việt Đoàn - CN5), tam ca 
Nỗi lòng người lái xe (CN 7) và hợp ca Taxi Vinasun 12 
mùa xuân (Phòng Kinh doanh).
    Thể loại tốp ca - hợp ca: 2 giải Nhì thuộc về Tổng đài 
và Chi nhánh 9. Giải Ba thuộc về 4 đội Phòng Thanh 
tra, Phòng Khai thác ĐTT, Phòng Phát triển & Chăm sóc 
ĐTT và Chi nhánh Vũng Tàu. Các đội đoạt giải Khuyến 
khích là Chi nhánh 7, Chi nhánh 1, Chi nhánh 12, 
Phòng Thanh tra , Khối xưởng và Phòng Kế toán.
    Ở thể loại hợp ca - tốp ca, đa số các đội chọn bài Taxi 
Vinasun 12 mùa xuân (nhạc: Sông Trà - lời: Đặng Phước 
Thành) dự thi. 
    Thể loại đơn ca: 2 giải Nhì thuộc về Phòng Tổ chức 
Hành chánh và Phòng Kế toán. Giải Ba thuộc về 4 đội 
Chi nhánh 9, Phòng Pháp chế, Chi nhánh Đồng Nai và 
Chi nhánh 6. Các đội đoạt giải Khuyến khích là Phòng 
Marketing,  Chi nhánh 1, Chi nhánh 4, Chi nhánh 3, 
Chi nhánh 8 và Chi nhánh 12.
    Ở thể loại này các đội thường chọn bài Tổ quốc gọi tên 
mình (nhạc Đinh Trung Cẩn - lời: thơ Nguyễn Phan Quế 
Mai) và các bài trữ tình của ca nhạc sĩ Đình Văn như 
Nỗi lòng người lái xe, Những vì sao Vinasun. Bài Yêu 
anh tài xế Vinasun (nhạc: Sông Trà - lời: Đặng Phước 
Thành) cũng được nhiều đội chọn làm bài dự thi.
    Thể loại song ca - tam ca: 2 giải Nhì thuộc về Phòng 
Khai thác ĐTT và Chi nhánh Vũng Tàu. Giải Ba thuộc 
về 4 đội Chi nhánh 3, Phòng Tổ chức Hành chánh, 
Phòng Khai thác ĐTT và Chi nhánh Vũng Tàu. Các đội 
đoạt giải Khuyến khích là Phòng Pháp chế,  Chi nhánh 

6, Chi nhánh 9, Khối 
xưởng, Phòng Marketing 
và Phòng Phát triển & 
Chăm sóc ĐTT.
    Ban Tổ chức Hội thi 
cũng tặng Giải Phong trào 
cho 5 đơn vị là Phòng Tổ 
chức Hành chánh, Phòng 
Khai thác ĐTT, Khối 
xưởng, Chi nhánh 9 và 
Chi nhánh 7.
    Ban Tổ chức cũng chọn 
ra 4 tiết mục xuất sắc 
nhất gồm 3 giải nhất các 
thể loại và song ca Bài ca 
Điều hành tiếp thị phục 
vụ lễ hội truyền thống cấp 
công ty.

Phòng Kinh Doanh : Giải nhất Tốp ca - Hợp ca  
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        Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUYẾT TÂM THƯ
của tập thể lái xe Taxi Vinasun 

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

 Trong không khí tưng bừng phấn khởi Chào mừng kỷ niệm lần thứ 12 “Ngày hội truyền thống 
Taxi Vinasun” tập thể lái xe Taxi Vinasun xin chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt và sâu sắc của 
Quý lãnh đạo Công ty đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt chúng tôi vô cùng cảm 
động sau khi được nghe phát biểu của ông Chủ tịch Hội Đồng Quản trị với CB - CNV và anh em lái xe 
nhân Lễ hội truyền thống Vinasun 2014. Chúng tôi rất vui mừng khi được biết công ty VINASUN và cá 
nhân ông Chủ Tịch HĐQT năm 2014  được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Thương hiệu nổi 
tiếng ASEAN, TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp niêm 
yết tốt nhất trên sàn chứng khoán, Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích nhiều năm đóng góp 
xây dựng kinh tế xã hội của thành phố. Riêng ông Chủ tịch HĐQT được tặng danh hiệu Nhà quản lý 
xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu v.v...
 Kính thưa Quý lãnh đạo Công ty.
 Chúng tôi thấy rất hạnh phúc khi được sống và làm việc trong mái nhà chung Vinasun thân yêu, 
nơi mà mọi thành viên luôn yêu thương, đoàn kết “Kề vai sát cánh” chung sức chung lòng vì nồi cơm 
chung Vinasun và càng hãnh diện hơn khi Taxi Vinasun của chúng ta là thương hiệu nổi tiếng được 
khách hàng hài lòng nhất. Chúng tôi rất vui và tự hào về truyền thống, về thành quả hoạt động của Taxi 
Vinasun trong 12 năm qua trong đó có phần đóng góp nhỏ bé của mỗi lái xe chúng tôi.
 Bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, chúng tôi cũng không quên trách nhiệm của mình trong việc 
tham gia giữ gìn các truyền thống tốt đẹp và phát huy những thành quả mà công ty phải nỗ lực hết mình 
trong nhiều năm qua mới đạt được.
 Vì “Nồi cơm chung Vinasun” vì sự phát triển bền vững của Công ty chúng ta trong thời gian tới. 
Nhân “Ngày hội truyền thống Taxi Vinasun” hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2014 tập thể lái xe Taxi 
Vinasun xin cam kết với ông Chủ Tịch HĐQT, Ban TGĐ, BGĐ Taxi Vinasun và BCH Công đoàn Công 
ty rằng chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt các nội dung sau đây:
 1. Luôn đoàn kết, gắn bó “Kề vai sát cánh” để xây dựng tập thể các đội xe và các Chi nhánh trở 
thành các đội xe và Chi nhánh kiểu mẫu của Taxi Vinasun.
 2. Ân cần, lịch sự, chu đáo, tận tụy trong phục vụ khách hàng; phấn đấu để thực hiện tốt câu 
danh ngôn quen thuộc: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
 3. Luôn luôn phấn đấu để các đội xe và Chi nhánh có doanh thu cao trong Công ty.
 4. Bảo quản giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn.
 5. Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước, nội quy - quy chế của Công ty.
 6. Luôn cố gắng rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để 
phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
 7. Luôn nêu cao tinh thần xây dựng nội bộ, tinh thần đồng nghiệp, tương thân tương ái giúp đỡ 
nhau trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.
 Sau cùng tập thể lái xe Vinasun Taxi xin kính chúc Quý Lãnh đạo Công ty được nhiều sức khỏe, 
gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty Vinasun ngày càng phát triển bền vững tốt đẹp.

         Tập thể lái xe Taxi Vinasun
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LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TAXI VINASUN LẦN THỨ 12 - CẤP CHI NHÁNH

Từ ngày 27/10 đến 
ngày 08/11/2014, 

15 chi nhánh tại 
TPHCM, Bình Dương,

 Đồng Nai, Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã tổ chức Lễ hội Truyền 

thống Vinasun Taxi - 2014 trong không 
khí trang trọng, hào hứng, sôi nổi.

   Tại Lễ hội đã trao các giải thưởng 
cho các lái xe xuất sắc cấp đội và chi 
nhánh.
    Ngày 27/11, Lễ hội Truyền thống 
Vinasun Taxi - 2014 cấp công ty sẽ 
diễn ra tại nhà hát Bến Thành.
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Hai anh “bắt cặp” với nhau từ 
khi nào? Đây là lần thứ mấy các 
anh cùng đạt giải xe đẹp?
    Phạm Thanh Long: Chiếc 
xe tài 3483 tôi “ôm” đã được 7 
năm, 4 năm đầu từng chạy qua 
với hai anh bạn đồng nghiệp, 
một người chuyển sang lái chiếc 
4 chỗ, một người đã nghỉ làm. 
3 năm sau này tôi bắt đầu chạy 
chung tài với chú Vị, nhỏ hơn tôi 
có 4 tuổi. Xe này từng đạt các 
giải thưởng xe đẹp nhất nhì chi 
nhánh. Cao nhất là giải xe đẹp 
công ty đăng quang trong năm 
nay cùng chú Vị. Lúc đầu tôi 
và chú Vị mới chuyển qua chạy 
chung chưa hiểu ý nhau chúng 
tôi cũng có những bất đồng, có 
lúc cãi nhau gay gắt như “Tui 
không chạy với ông nữa”, “Tính 
tình ông khó khăn như vậy tui 
chịu không được…”. Từ những 
tranh cãi đó chúng tôi dần dần 
tìm được tiếng nói chung, bởi vì 
cả hai cũng đã lớn tuổi, ăn nói 
cư xử cũng có chừng mực, chúng 
tôi cùng ngồi lại nói chuyện với 

nhau, tháo gỡ gút mắc, mỗi người 
tự giác ý thức về thời gian giao xe 
đúng giờ, cùng chung tay chăm 
sóc chiếc xe. 
    Lê Nhân Vị: Trước đây tôi được 
bố trí chạy xe 1491 cũng được mọi 
người khen giữ xe sạch đẹp. Sau 
này thấy tôi chạy có doanh thu và 
kỹ lưỡng nên chuyển tôi qua 3483. 
Tôi và anh Long tuổi tác ngang 
nhau nên dễ dàng trao đổi, thấu 
hiểu và tôn trọng ý kiến của nhau 
đi đến thống nhất trong việc giữ 
gìn, chăm sóc xe đẹp. Nếu chúng 
tôi ghép chung tài với các chú nhỏ 
tuổi hơn e rằng có bất đồng. Tôi lái 
chung với anh Long được 3 năm, 
đây là năm đầu tiên tôi đạt giải xe 
đẹp. 
Các anh đã lên kế hoạch chăm sóc 
chiếc xe như thế nào trong suốt 
thời gian kinh doanh?
    Lê Nhân Vị: Trong đội chúng tôi 
ai cũng nói: “Hai cha này giữ xe kỹ 
lắm”. Mà thật, tôi để ý xe sạch mát 
mắt khách lên người ta cũng đánh 
giá, có nhiều khách quen của tôi 
cũng ý kiến vụ này, người ta nói: 

Đi xe của anh sạch sẽ tôi thích, 
lúc anh kẹt khách tôi đi xe khác 
nhằm xe có mùi khác khó chịu. Ở 
trong đội, đội trưởng thường xuyên 
nhắc nhở vệ sinh xe mỗi ngày, 
nhưng nhắc thì nhắc, có người 
làm có người lơ là. Chuyện sạch 
sẽ nó liên quan đến tính cách con 
người, khi nhìn vào chiếc xe người 
nào kỹ, người nào dơ là biết liền. 
Nói chung giữ được xe sạch phải 
chịu khó thường xuyên lau chùi, 
quét từng kẽ bám bụi, tôi thường 
dùng bàn chải đánh răng để kỳ cọ 
từng kẹt cửa, trung bình mỗi năm 
tôi sử dụng 10 bàn chải đánh răng, 
4 chiếc cọ. Tôi và anh Long thống 
nhất với nhau, 4 giờ sáng giao ca, 
vậy trong khoảng thời gian trước 4 
giờ phải lo chiếc xe sạch đẹp giao 
cho người kia. Tôi phải công nhận, 
người giữ xe kỹ thường khó tính, 
các cậu đồng nghiệp trẻ leo lên 
xe tôi phải ngồi cho đàng hoàng, 
không được gác chân. Đụng lung 
tung là tôi khó chịu. Ai cũng bảo 
tôi khó tính, tại tính tôi xưa nay nó 
vậy rồi. 
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Cố công chùi rửa
    xe mình sáng choang
Giải nhất bảo quản xe tốt cấp công ty năm nay thuộc về hai vị “tiền bối” thuộc đội 12, chi nhánh 9, đó 
là anh Lê Nhân Vị và Phạm Thanh Long cùng tài 3483. Như vậy, chiếc xe tài 3483 đã ngoạn mục vượt 
qua 5.000 xe đang kinh doanh đăng quang ngôi vị xe đẹp cao nhất công ty. Hai bác tài đã làm thế nào 
để đánh bật hàng ngàn đối thủ? Được biết, bên cạnh việc bảo quản xe tốt cả hai anh đều là lái xe có 
doanh thu khá, anh Lê Nhân Vị có mức doanh thu bình quân 2.389.000đ/ca và anh Phạm Thanh Long 
đạt 2.196.000đ/ca.

Giải nhất xe đẹp công ty:

Minh Anh

Lái xe Lê Nhân Vị
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    Phạm Thanh Long: Nói về 
quá trình bảo quản xe, chú Vị đã 
bỏ tâm huyết rất nhiều, chú ấy 
nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chú luôn 
ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi lớn hơn 
chú không theo coi sao đặng, để 
chú càm ràm thì mắc cỡ chết. 
Bản thân tôi từ xưa đến giờ cũng 
sạch sẽ tươm tất nhưng chú ấy 
còn tinh tươm hơn cả tôi. Giữ 
xe sạch sẽ tâm lý chạy trên một 
chiếc xe sạch đẹp cũng thoải 
mái, hành khách đi xe cũng 
thích thú ưa chuộng đi xe mình 
hơn chứ tôi không nghĩ đến sẽ 
đạt giải công ty. Mỗi lần lên ca, 
xuống ca cả hai chúng tôi luôn 
thực hiện nhiệm vụ lau sạch xe, 
dùng cọ móc bụi bặm các khe 
sau khi nhân viên rửa xe xong, 
những khi không có khách cũng 
dùng giẻ lau mọi ngóc ngách. 
Nói chung khi chúng tôi giao ca 
chiếc xe đã sáng bóng sẵn sàng 
cho đối phương đi kinh doanh 
với tâm trạng sảng khoải. Với 
những người kỹ tính như chúng 
tôi, giữ xe đẹp cũng không… vất 
vả lắm. 
Hai anh có thể chia sẻ kinh 
nghiệm chăm sóc, làm sạch xe 
trước khi mang đi thi?
    Phạm Thanh Long: Tôi còn 
nhớ lúc chú Vị nói rằng mang xe 
đi thi sẽ đạt giải tôi không tự tin 
chút nào. Tôi bảo với chú “Mình 
thi cho vui, làm sao địch nổi với 
hàng trăm xe đẹp của công ty?”, 

Xe người ta làm đẹp 
lỗng lẫy vô cùng khó 
lòng xe mình chen 
chân?”. Khác với sự 
bi quan của tôi, chú 
Vị tỏ ra rất hồ hởi, tự 
tin, chú ấy nói rằng 
“xe mình sẽ có giải!”. 
Tôi phải công nhận 
rằng, xe đạt giải phần 
lớn nhờ công sức của 
chú Vị, chú luôn 
siêng năng chăm 
chút cho chiếc xe. 
Tôi còn nhớ những  
ngày gần kề ngày 

đưa xe đi thi, chú Vị tranh thủ kinh 
doanh đủ bill về sớm hơn 10 giờ 
đêm chạy qua nhà tôi cho xe đậu 
sát lề đường trước nhà dân rồi điện 
thoại cho tôi, chúng tôi xách từng 
xô nước từ trong nhà ra kỳ cọ chùi 
rửa xe, trong khi chó sủa, người dân 
mở cửa khó chịu. Vài tiếng kỳ cọ 
xong chú Vị chạy xe về nhà làm 
tiếp, cứ thế chúng tôi làm mỗi ngày 
một chút lau chùi sáng bóng chiếc 
xe. 
    Lê Nhân Vị: Lúc anh Long nghe 
tin xe được chọn thi xe đẹp anh ấy 
không tự tin lắm, tôi nói với anh 
Long xe mình sẽ đạt giải để anh ấy… 
lên tinh thần, chứ bản thân tôi chưa 
bao giờ nghĩ sẽ đạt giải cao nhất 
công ty, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ 
đạt giải chi nhánh hoặc đội. Cả hai 
chúng tôi giữ xe mục đích để phục 
vụ hành khách, không phải để 
mang xe đi thi lấy giải. Thời gian 
chuẩn bị thi chúng tôi lau chùi xe 
mỗi ngày cực lắm, ai rảnh lúc nào 
mang xe ra “mần” lúc nấy như buổi 
sáng vệ sinh 30 phút, trưa 30 phút, 
giao ca 30 phút. Nhiều người bảo 
tôi gia cố, tân trang gắn thêm các 
bộ phận làm đẹp như inox… nhưng 
tôi nghĩ xe cổ giá trị cao bởi vì nó 
là hàng…cổ, nếu mang đi tân trang 
đâu còn nguyên trạng, tôi không 
đồng ý, để nguyên thế đi thi mới 
có giá trị. Sự hợp tác cần mẫn của 
chúng tôi không ngờ nhận được giải 
công ty. Lúc nghe tin đoạt giải tôi 
bất ngờ, vui mừng xen lẫn tự hào. 

Ưu thế khi chạy trên chiếc xe đạt 
giải thế nào?
    Lê Nhân Vị: Đi trên chiếc xe sạch 
khách hàng cũng ưa thích hơn, khi 
đi được chiếc đó rồi người ta sẽ 
để ý, đi đâu là người ta gọi. Nói 
chung, nhờ xe sạch đẹp, tính tình 
đàng hoàng, tác phong chỉnh chu, 
phục vụ khách hàng chu đáo nên 
tôi có gần 20 người khách mối. Có 
hôm người này đi, hôm khác người 
nọ đi, nhiều lúc người ta gọi trùng 
giờ tôi phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. 
Tóm lại, ngày nào lên ca tôi cũng 
có khách mối gọi chở đi. Tổng kết 
năm 2014 bình quân mỗi ca của 
tôi đạt 2.389.000đ, thu nhập mỗi 
tháng từ 8 - 12 triệu đồng. Từ ngày 
có tin chúng tôi đạt giải xe đẹp 
nhất công ty tất cả các khách hàng 
quen đều biết tin và chúc mừng, với 
anh em đồng nghiệp cũng rất hãnh 
diện. Có mấy cậu bảo: “Hôm nào 
ông nghỉ để xe này cho tui chạy…”. 
Được khách hàng, đồng nghiệp tín 
nhiệm, tin tưởng ngắm nghía chiếc 
xe đẹp của mình tôi cũng cảm thấy 
vui, hạnh phúc.
    Phạm Thanh Long: Tôi đến với 
nghề taxi cũng là cái duyên đưa 
đẩy, trước đây tôi làm việc ở xưởng 
cơ khí của công ty nhà nước chuyên 
sản xuất đồ hộp ở Thủ Đức. Công ty 
làm ăn không hiệu quả bị giải thể, 
tôi thất nghiệp âm thầm đi lái xe 
ôm. Vợ tôi là giáo viên ai nấy đều 
biết nên việc tôi chạy xe ôm được 
giấu kín vì giữ mặt mũi cho vợ. Thế 
rồi phụ huynh biết được ủng hộ 
nhiệt tình, họ hàng hai bên cũng 
biết tin tỏ vẻ thông cảm, tôi cũng 
bớt ngại ngùng. Thời gian sau tôi 
bàn với vợ đi học lái xe để được gọi 
là bác tài xế thay cho danh từ ông 
xe ôm. Có bằng lái tôi vào Vinasun 
làm việc từ tháng 11/2006 đến nay. 
Bây giờ thu nhập cả hai vợ chồng 
ngót ngét 15 triệu đồng/tháng, hai 
vợ chồng sống thoải mái. Bây giờ 
tôi còn nhận giải xe đẹp, xem như 
cũng có chút thành tựu với danh 
từ bác tài xế taxi. Tôi và chú Vị sẽ 
cố gắng giữ gìn chiếc xe xứng với 
danh hiệu đã đạt được 
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Được biết đây là một năm kinh doanh 
khá vất vả với anh?
    Đúng vậy, năm nay tôi có vấn đề 
về sức khỏe. Bắt đầu từ khoảng tháng 
7, buổi chiều tôi thường phát sốt, khó 
thở buộc tôi phải ngừng kinh doanh 
nghỉ ngơi vài tiếng. Tôi đi khám bệnh 
bác sĩ bảo gần phổi có khối u cần mổ 
gấp kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Tôi 
buồn lắm bởi vì còn 1 tháng là tổng 
kết ca kinh doanh cả năm. Vì thế tôi 
hỏi bác sĩ có thể để 2 năm sau hẳn 
mổ, bác sĩ tuyên bố không được, phải 

xử lý ngay. Tôi suy nghĩ mãi rồi 
quyết định “đánh” cho xong 
năm nay, vừa đủ ca tôi xin nghỉ 
đi mổ ngay, bác sĩ cho biết tôi 
bị cắt nửa lá phổi bên trái nhưng 
vẫn còn may vì đó là khối u lành. 
Lúc tôi nằm viện đội trưởng điện 
thoại thông báo doanh thu tôi 
đứng đầu công ty, tôi mừng vì 
những nỗ lực của mình đã được 
công nhận xứng đáng. 
Kết quả những nỗ lực của anh 
chứng thực bằng doanh thu cao 
hơn người hạng nhì 77.000đ/ca?
    Để đạt được con số ấn tượng 
3.815.000đ/ca, để có thu nhập 
xuýt soát gần 20 triệu đồng/tháng 
thì ngoài cái duyên với nghề tôi 
đã phải đánh đổi nhiều thứ. 
Trong khi người ta đi ngủ mình 
đi làm, đêm hôm chăm chỉ làm 
việc, chịu khó tìm khách, có tinh 
thần phục vụ khách hết lòng, có 
ý chí nhẫn nại để đeo đuổi công 
việc dù lúc đắt hay ế khách. Sau 
khi tôi đạt 3 giải thưởng được Chủ 
tịch thưởng nóng chiếc SH bản 
thân tôi càng thêm nhiệt huyết 
làm việc, cạnh đó nhiều anh em 
cũng quyết “truy đuổi” tôi sát nút, 
có người đua nửa đường đuối quá 
đành bỏ cuộc. Phải nói rằng tôi 
được thưởng nóng chiếc SH đã 
khiến cho phong trào đua doanh 
thu diễn ra khắp các đội, chi 
nhánh lên cao. Bằng chứng là 
tôi đi đến đâu cũng nghe anh em 
tranh luận sôi nổi cố gắng “hạ 
gục ông… giải nhất”. Tôi ý thức 
được từng năm sẽ có thêm nhân 
tài trỗi dậy, đó là những bác tài 
trẻ tuổi có sức khỏe, nhanh nhạy 
và chạy giỏi trong khi tuổi tôi đã 
vào lứa U40 rồi, nếu không cố 

gắng thì chắc chắn sẽ lùi. Vì vậy 
tôi cố gắng bứt phá được lúc nào 
thì bứt phá. Nhìn thấy anh em 
chạy đua doanh thu theo mình 
kéo cả đội thường xuyên lọt vào 
hàng top doanh thu cao tôi cũng 
mừng. Năm nay, ngoài giải nhất 
doanh thu công ty tôi và anh bạn 
đồng nghiệp còn nhận được giải 
xe đẹp nhất chi nhánh.
Với tình hình sức khỏe hiện tại, 
dự định năm tới của anh thế 
nào?
    Bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi hoàn 
toàn sau mổ nhưng tôi nhớ nghề, 
cứ nhấp nhỏm muốn lên xe. Tôi 
biết năm tới cũng sẽ là một năm 
không dễ dàng gì, nhiều anh em 
biết tôi bệnh đã nhìn thấy cơ hội 
bứt phá. Thế nhưng, tôi nguyện 
với lòng vẫn phấn đấu nỗ lực hết 
mình, còn sức khỏe trời cho bao 
nhiêu tôi làm bấy nhiêu, tới đâu 
hay tới đó, dù thế nào tôi cũng cố 
gắng nằm trong top. Kết quả còn 
chờ phía trước nhưng mấy hôm 
nay nằm viện, ở nhà dưỡng bệnh 
tôi nhớ vô lăng quá. 
    Tóm lại, ước mong của tôi là 
có sức khỏe làm được tới đâu hay 
tới đó kiếm tiền lo cho gia đình. 
Nhiều lúc ra đường nhìn hình 
ảnh mẹ con dắt díu nhau đi xin, 
bán vé số… tôi hứa với lòng con 
mình sinh ra phải lo cho nó đầy 
đủ, học hành đến nơi đến chốn 
để chúng tìm được công việc tốt, 
nhàn tấm thân. Ngoài ra, còn để 
dành tiền phụng dưỡng cha mẹ 
khi về già. Mấy năm nay nhờ 
công việc lái taxi thuận lợi, có 
thu nhập nên cuộc sống gia đình 
tôi cũng cải thiện, mua nhà sắm 
đất đai, giúp đỡ người thân.

Điểm lại những gương điển hình 
doanh thu cấp công ty 2014
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Trong 11 tài xế đạt giải doanh thu cấp công ty chúng tôi xin giới thiệu 5 gương mặt tiêu biểu nhất, trong đó có người nhiều lần 
nhận giải, có người lần đầu tiên nỗ lực lọt vào TOP công ty. 

1. Nguyễn Thế Luông - hạng nhất:
Mục tiêu chinh phục Top 3 trong 
5 năm liên tiếp

Nguyễn Thế Luông - người nắm giữ kỷ lục 
đạt 3 giải năm 2013 đã làm “nóng” mùa 
lễ hội với giải thưởng bất ngờ chiếc SH do 
Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành thưởng 
đột xuất. Năm nay, anh tiếp tục đạt doanh 
thu cao nhất công ty và giải nhất xe đẹp chi 
nhánh 8. 
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Qua quá trình làm việc trong suốt một năm, chẳng 
những tôi không bất ngờ khi đạt giải nhì mà còn 

hơi… thất vọng, vì mục tiêu của tôi là hướng đến giải 
nhất. Kết quả cho thấy, tôi cần phải nỗ lực hơn mới 
đạt được doanh số như anh Luông, tôi thua anh ấy 
77.000đ/ca. Dù vậy, tôi đã đạt được mục tiêu đứng 
vị trí doanh thu cao hơn năm 2013 ba bậc thu nhập 
cũng tăng từ 16 - 18 triệu đồng/tháng lên 19 - 20 triệu 
đồng/tháng. Năm tới tôi sẽ tích cực chạy hết mình để 
cải thiện thứ hạng, với tôi tương lai phải làm tốt hơn 
quá khứ.

Lái xe ở Vinasun 3 năm tôi 
đều nhận được giải doanh 

thu cao cấp công ty: Năm 
2012 mới vào tôi được ngay 
giải Tư, năm sau 2013 lên 
được giải nhì thì năm nay lại 
tụt xuống hạng 3. Nhung nếu 
nhìn vào kết quả sẽ thấy được 
doanh thu của tôi năm sau 
luôn cao hơn năm trước. Năm 
nay cao hơn năm 2013 tới 
20.000đ/ca, đạt 3.585.000đ, 
nhưng thứ hạng giảm một bậc. 
Điều này có nghĩa Vinasun có 
nhiều tay chạy thiện chiến, 
bản thân tôi cũng bất ngờ khi 
phát hiện công ty có nhiều bác 
tài trẻ chạy giỏi, siêng năng, 
đua nhau đạt con số sít sao. Nếu hỏi tôi có thể bứt phá 
hơn nữa đạt thứ hạng cao hơn trong những năm tới e 
rằng rất khó, bởi vì ngoài chuyện dành thời gian chăm 
lo vợ con, lúc lên ca ôm xe tôi đã vận dụng hết kinh 
nghiệm đón khách, chạy hết thời gian. Thiết nghĩ, với 
năng lực của tôi cố lắm doanh thu sẽ cải thiện thêm 
vài chục ngàn/ca. Dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng kinh 
doanh hết sức mình, có duy trì được giải thưởng cao 
hơn hay không hãy chờ vào kết quả năm sau, tôi tin 
rằng sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ bởi sự xuất hiện của 
nhiều nhân tố mới, lái giỏi, trẻ khỏe.

Từ khi chuyển qua Vinasun vào năm 2010, năm nào 
tôi cũng nằm trong Top 5 doanh thu cao cấp công 

ty, tôi chưa chạm tay được đến giải nhất. Năm nay tôi 
nhận được hai giải: Với mức doanh thu 3.555.000đ/
ca tôi được nhận giải 4 doanh thu công ty. Ngoài ra, 
tôi còn được công ty trao giải vượt khó, nhờ vào tiền 
tích cóp từ trước đến nay (trong đó có khoản tiền từ 
thu nhập lái taxi) tôi mua được mảnh đất ở Nhà Bè 
và dự tính chuẩn bị xây nhà. Mấy năm nay, dù đã cố 
gắng hết mình nhưng tôi vẫn không thể đứng trên đỉnh 
doanh thu nhất công ty, tôi đã dốc toàn bộ sức lực vào 
mỗi ca kinh doanh, tận dụng từng khoản thời gian quý 
báu để đưa đón khách nhưng có lẽ tôi còn thiếu cái 
duyên với giải cao nhất. Do vậy năm nào doanh thu 
của tôi cũng thấp hơn đồng nghiệp. Mục tiêu sắp tới 
của tôi cũng không có gì thay đổi, miệt mài kiếm tiền 
nuôi vợ con, xây nhà an cư lạc nghiệp, còn chuyện 
giải thưởng thì… tùy duyên.

Hơn 6 năm lái 
taxi Vinasun 

tôi đã xây dựng 
cho riêng mình 
một đội ngũ 
khách hàng thân 
thiết, những vị 
khách mối giúp 
tôi có được doanh 
thu tốt. Từ năm 
2011 - 2013 tôi 
giữ vị trí nhất, nhì 
chi nhánh, năm nay tôi đột phá nằm vào top công ty, 
lý do là tôi có cố gắng chạy nhiều hơn để kiếm thêm 
tiền xây lại nhà. Ngôi nhà tôi đã xuống cấp buộc phải 
xây mới. Vợ chồng tôi để dành được gần 300 triệu 
đồng, còn lại vay thêm ngân hàng để sắp tới bắt tay 
vào xây. Nhiều anh em thấy tôi bận rộn xây nhà đã rất 
vui, bởi vì loại được một đối thủ đáng gờm. Ở đội của 
tôi, tinh thần làm ăn của anh em nhiệt huyết lắm, có 4 
- 5 bác tài khi xuống ca chỉ chênh nhau vài ngàn đồng. 
Bọn nó nhằm vào doanh thu tôi hăm dọa: Sang năm 
em “đè” anh. Tôi tính toán bên cạnh việc xây nhà vẫn 
phải đảm bảo thời gian kinh doanh để kiếm tiền chi 
tiêu trong gia đình, còn dành dụm trả ngân hàng và tạo 
nên cuộc đua doanh thu đầy thú vị trong đội của mình.
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2. Tạ Duy Thanh - hạng nhì:
Không bất ngờ khi đạt giải nhì 

3. Nguyễn Huy Cường - 
hạng 3:
Vinasun nhiều người chạy 
“chiến” quá

3. Nguyễn Phi Quý - hạng 4:
Tôi đã chạy hết sức mình

5. Nguyễn Quốc Việt - hạng 5:
Đạt giải nhờ nỗ lực kiếm tiền xây nhà
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Vinasun tuyên dương 2 tài xế
hỗ trợ công an truy bắt tội phạm

NGỌC HÂN

Sự việc xảy ra vào lúc 3 giờ 5 
phút sáng ngày 11/11/2014, 
lái xe Nguyễn Xuân Hưng 

đang đậu xe nghỉ trước quán 
Karaoke ở địa chỉ 19 Nguyễn Thị 
Thập, Q.7, TP.HCM thì có một 
hành khách nam đập cửa yêu cầu 
chở đến xã Phước Kiểng - huyện 
Nhà Bè, Khi đến đường Nguyễn 
Hữu Thọ thuộc ấp 3 khách chuyển 
hướng kêu anh quẹo xe vào khu B 
làng đại học, chạy khoảng 10 mét 
bỗng tên khách ngồi sau xe chồm 
lên, tay trái ghì đầu anh Hưng 
về phía sau, tay phải cầm con 
dao thái lan kề vào cổ anh Hưng 
cắt một vết sâu ngang cằm kèm 
theo tiếng rít rợn người “Tao đâm 
mày”. Quá hoảng hốt anh Hưng 
chống cự dữ dội dùng chân đạp 
cửa xe bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy 
anh vừa tri hô: cướp… cướp. Người 
dân khu vực cùng anh Hưng trở 
lại chiếc xe thì tên cướp đã bỏ 
trốn, lúc này đồng hồ điểm 3 giờ 
20 phút. Ngay sau đó anh Hưng 
gọi điện nhờ đồng nghiệp trợ 
giúp chở đi bệnh viện Q.7 may 
vết thương rồi đến công an Phước 
Kiểng - Nhà Bè trình báo sự việc. 
    Với sự phối hợp chặt chẽ của 
anh Hưng, đến 4 giờ 30 phút sáng 
công an đã bắt được tên cướp 
Vũ Ngọc Huy (sinh năm 1982, 

hộ khẩu thường trú: Tổ 25, P.Đề 
Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình) đang trốn trong bãi đất 
trống trong Garden Hills - huyện 
Nhà Bè. Tường thuật lại sự việc, 
anh Hưng chưa hết hoảng hốt: 
“Khi tên Huy kề dao vào cổ tôi cắt 
một đường dài tôi không có cảm 
giác đau, khoảnh khắc ấy tôi chỉ 
hành động tự vệ theo bản năng. 
Đến bệnh viện may vết thương tôi 
mới cảm nhận được nỗi đau của 
vết thương. Tôi thật may mắn đã 
thoát chết trong gang tấc”. Hành 
động dũng cảm, mưu trí trong việc 
bắt cướp để bảo vệ tính mạng và 
tài sản của công ty của anh Hưng 
được công ty tuyên dương tặng 
giấy khen và phần thưởng 3 triệu 
đồng.
    Cùng ngày, khoảng 8 giờ 30 phút 
sáng ngày 11/11, bác tài Huỳnh 
Phi Vũ (tài xế dự bị) đang chạy 
tài 3100 bỗng nghe đài nổ điểm 
ở xã Trung An, huyện Củ Chi. Anh 
đến nơi đón một cặp nam nữ đi 
ra từ khu nhà trọ. Cất chiếc vali 
của khách vào cốp xe xong anh Vũ 
được khách thông báo chở về cầu 
Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Khi 
đi được khoảng 200 mét vị khách 
nam đổi ý kêu anh đi về Bình Mỹ 
giáp Q.12. Lúc này tên khách bắt 
đầu có biểu hiện say ma túy chửi 

bới anh Vũ bằng những lời lẽ thô 
tục, bắt anh Vũ vượt đèn đỏ, hắn 
luôn miệng la hét “Tao có súng, tao 
bắn chết mày…”, trong khi cô gái 
vẫn ngồi im lặng. Vừa nghe hắn 
bảo có súng và đòi giết chết mình, 
anh Vũ sợ muốn đứng tim nhưng 
anh vẫn tỉnh táo và nhanh trí chọn 
khu vực đông người để ngừng xe, 
anh lủi xe vào chợ Thiếc, P. Hiệp 
Thành, Q.12. Xe vừa ngừng tên 
đàn ông mở cửa xe vọt chạy, cô gái 
cũng vụt chạy theo, anh Vũ nhanh 
tay giữ cô gái lại và tri hô cướp để 
bà con khu vực bắt tên còn lại. 
    Công an phường Hiệp Thành 
có mặt kịp thời đưa cả hai về đồn. 
Qua khám xét, công an phát hiện 
trong túi xách cô gái có một gói ma 
túy tổng hợp được giấu kỹ trong gói 
băng vệ sinh. Ngoài ra, công an 
còn phát hiện trong chiếc nón bảo 
hiểm có 2 cục hàng trắng và một 
chiếc cân tiểu ly trong chiếc valy. 
Qua phối hợp điều tra của đội 
phòng chống ma túy, buổi chiều 
cùng ngày công an bắt thêm một 
tên đồng bọn chuyên bán ma túy 
với chúng. Xét thấy hành động xử 
lý tình huống thông minh, mưu trí 
của anh Vũ đã giúp công an phát 
hiện bắt trọn bọn buôn bán ma 
túy, công ty đã tặng giấy khen và 
500.000đ cho anh Vũ.

Sáng ngày 15/11/2014, ông Tạ Long Hỷ - 
Phó TGĐ T/T kiêm Giám đốc taxi Vinasun 
đã tặng giấy khen và tiền thưởng nóng cho 
hai tài xế Nguyễn Xuân Hưng - Tài 5233 
- Đội 5 - Chi nhánh 6 (X) và Huỳnh Phi 
Vũ tài xế dự bị đội 52 - chi nhánh 2 (O). 
Theo đó, tài xế Hưng đã dũng cảm, mưu trí 
trong việc bắt cướp để bảo vệ tính mạng 
và tài sản của công ty. Tài xế Phi Vũ đã 
phối hợp cùng người dân, công an bắt trọn 
bọn buôn ma túy.

(X)

(O)
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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:

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

Làm việc tại: TP. HCM, ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, 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. 

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 Từ 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

  VĂN PHÒNG TAXI VINASUN - CHI NHÁNH VŨNG TÀU
151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 37 27 009 (Anh Lê Văn Hoà)

LƯU ý: TUYỂN DỤNG THƯờNG XUYêN, LIêN TỤC,
             KHôNG GIớI HẠN THờI GIAN NộP HỒ SƠ.
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Có một không khí văn nghệ như 
thế ở Vinasun

Thật vậy, phong trào văn nghệ 
tại Vinasun Taxi đã có truyền 
thống, khai sinh từ những ngày 

đầu thành lập. Nói đến truyền thống 
văn nghệ của Vinasun là nói đến kho 
nhạc đồ sộ hơn 20 bài hát quen thuộc 
được các tác giả viết riêng tặng công 
ty. Từ những hành khúc Chúng ta là 
taxi Vinasun, Xin gọi 8 27 27 27, 
Ngày vui truyền thống Taxi Vinasun, 
… đến các ca khúc trữ tình, tự sự 
như Yêu anh tài xế Vinasun, Mười 
năm một đóa hoa đời, Những vì sao 
Vinasun... trở thành quen, thuộc nằm 
lòng của hơn vạn người lao động tại 
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
    Kho nhạc ấy bắt nguồn từ mối 
quan hệ tri âm tri kỷ giữa ông Đặng 
Phước Thành và nhạc sĩ Sông Trà, ca 
sĩ Đình Văn khi có sự đồng cảm kỳ lạ 
giữa một doanh nhân với giới nghệ sĩ.
    Ở nước ta, có nhiều doanh nhân 
vừa thành đạt lại vừa giỏi nhạc. 

Nhưng ông Bảy Thành thì 
không, ông không hát hay đàn 
giỏi cũng không rành sáng tác. 
Ông chỉ có một sự đam mê với 
công việc và một tấm lòng yêu 
nhạc. Phải chăng nhờ vậy mà 
ông đồng cảm ngay những giai 
điệu trong các ca khúc mà bạn 
ông vừa mới soạn xong để tham 
gia viết lời. Ca từ ông viết xuất 
phát từ đáy lòng của người trí 
thức xuất thân là nông dân Nam 
bộ rất mộc mạc, chí tình nhưng 
chính điều đó lại trở thành lời 
hiệu triệu cho phong trào thi đua 
kinh doanh giỏi, giữ gìn đạo đức 
của người lái xe Vinasun Taxi 
“Yêu anh vì anh tài xế doanh thu 
cao, yêu anh vì anh bảo quản xe 
quá tốt, yêu anh vì anh là người 
tài xế giỏi. Xin nhớ một điều: trả 
lại cho khách hành lý bỏ quên 
trên xe...”.

    Những ca khúc ấy suốt mười 
năm qua là nguồn động viên, là 
cầu nối đoàn kết trong đại gia 
đình Vinasun qua các giọng ca 
nổi tiếng Đình Văn, Thanh Thúy, 
Đông Quân, Quỳnh Giang... 
    Cho đến mùa lễ hội truyền 
thống năm 2013, khi công tác 
chuẩn bị đang rộn ràng thì ông 
Chủ tịch HĐQT quyết định tổ 
chức thêm Hội diễn văn nghệ 
quần chúng. Đó là một sự kiện 
quá mới mẻ và đầy bất ngờ. Tuy 
vậy toàn công ty đã hoàn toàn 
ủng hộ hội diễn, tích cực luyện 
tập và đầu tư cho các tiết mục dự 
thi. Mặc dù do thời gian gấp nên 
lực lượng huy động tham gia đa 
phần chỉ gói gọn trong số nhân 
viên văn phòng nhưng kết quả 
hội diễn đạt thành công vượt quá 
sự mong đợi của Ban tổ chức.
  Thành công đó đã gieo mầm 

Không chờ đến trung tuần tháng 11 
để biểu diễn dự thi chính thức trước 
ban giám khảo, các chi nhánh sau khi 
chuẩn bị chu đáo cho các tiết mục 
đã quyết định cho các ca sĩ và diễn 
viên của mình “làm chủ sân khấu” 
khi trình làng các tiết mục dự thi ngay 
trong những ngày Lễ hội truyền thống 
cấp chi nhánh. Sự tự tin này đã làm 
không khí văn nghệ ở Vinasun lên cao 
trào. Các chi nhánh không hề sợ đội 
bạn bắt bài, mạnh dạn biểu diễn trước 
“bàn dân thiên hạ” như một lời thách 
đấu... 
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trong các phòng ban, chi nhánh 
một sự đầu tư tích cực tìm kiếm tài 
năng âm nhạc từ cán bộ nhân viên 
của mình để náo nức chờ Hội diễn 
2014.
    Có một sự thật được nhiều người 
công nhận là giới lái xe luôn nổi 
tiếng tài hoa, đào hoa và “dẻo 
miệng”. Tính cách nghệ sĩ có ở đa 
số lái xe nên việc ca sĩ, nhạc công, 
vũ công khá thuận lợi khi Vinasun 
có đến 11.000 lái xe. Một số cuộc 
thi “Ai-đồ”* ở chi nhánh diễn ra âm 
thầm nhưng tạo tiếng vang khiến 
những “danh ca” đoạt giải 2013 
phải e ngại.
    Hội diễn Văn nghệ năm nay 
mang chủ đề “Hát về truyền thống 
Vinasun và tình yêu biển đảo”. Đây 
là chủ đề chính của năm 2014 khi 
cả tập thể Vinasun đã đồng hành 
cùng báo Tuổi Trẻ góp 12 tỷ đồng 
vào kinh phí đóng ca nô tuần tra cao 
tốc tặng Cảnh sát biển Việt Nam.
    Nhận thấy lực lượng thí sinh dự 
thi quá hùng hậu nên ban tổ chức 
phải cân nhắc hạn chế mỗi đơn vị 
chỉ được tham gia tối đa 3 tiết mục. 
Tuy vậy số tiết mục đăng ký cũng lên 
đến 75, tăng 24 so với năm 2013. 
Ban giám khảo được thành lập ngoài 
hai vị hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam 
là NS Sông Trà, NS Nguyễn Văn 
Sanh còn có NS Quang Đạt là biên 
tập viên ca nhạc Đài Truyền hình 
TPHCM, ông Huỳnh Văn Sĩ (P.TGĐ) 
và ông Nguyễn Hữu Dũng (Chủ tịch 
Công đoàn Công ty. 
    Từ vòng sơ loại, Ban giám khảo 
chọn ra 46 tiết mục vào vòng chung 
kết xếp hạng. Những tiết mục đoạt 
giải cao đã được công bố. Đó là kết 
quả xứng đáng cho những nỗ lực của 
các nghệ sĩ nghiệp dư. Đó là giọng 
ca vàng của lái xe Vũ Việt Đoàn 
của chi nhánh 5 giải nhất đơn ca 
Tổ quốc gọi tên mình, là giải nhất 
tam ca Nỗi lòng người lái xe của chi 
nhánh 7 với dàn nhạc acoustic gồm 
Nguyễn Anh Kiệt và Lý Võ Ngọc 
Huy - guitar, Nguyễn Hồ Việt - trống 
cajon), là giải nhất hợp ca với múa 
minh họa Taxi Vinasun 12 mùa xuân 
của phòng Kinh doanh.

    Có những tiết mục tuy không 
được giải cao nhất vẫn tạo những 
cảm xúc yêu mến trong lòng khán 
giả như song ca Bâng khuâng 
Trường Sa đến từ thành phố biển, 
chi nhánh Vũng Tàu với múa 
minh họa tạo hình ngọn sóng xô 
bờ vừa dịu êm vừa mãnh liệt. 
    Hay như để phục vụ tiết mục 
đơn ca Nỗi lòng người lái xe cho 
lái xe Phạm Mạnh Hùng thể hiện 
thì chính giám đốc chi nhánh 9 
Trần Khiêm Nghĩa tự đóng vai 
cameraman và nhờ con dựng 
clip minh họa. Clip gắn kết rất 
hài hòa với nội dung bài hát, giới 
thiệu được cuốc sống hiện thực, 
thể hiện và minh chứng được tâm 
tư tình cảm của người lái xe...
   Hay như tiếng kèn saxo điêu 
luyện của lái xe Trịnh Hoàng Văn 
làm tôn nét đẹp giọng đơn ca Đỗ 
Thanh Xuân của chi nhánh Đồng 
Nai (bài Chút thơ tình người lính 
biển). Rất tiếc hội diễn thiếu  
tiếng rét rắt từ cây khẩu cầm nổi 
tiếng của lái xe Hoàng Thái Điền 
thuộc chi nhánh 6.
    Trưởng ban tổ chức Hội diễn, 
ông Tạ Long Hỷ đánh giá tất cả 
các tiết mục đều được chuẩn bị 
công phu, ca sĩ, diễn viên biểu 

diễn hay, nhiệt tình có đạo cụ 
thể hiện, vũ đoàn múa minh họa. 
Đặc biệt nhiều đơn vị có nhiều 
sáng tạo, đầu tư để tăng tính sinh 
động hấp dẫn cho tiết mục, có 
những tiểu cảnh thể  sự gần gũi, 
thân thương trong công việc hàng 
ngày ở nơi giao ca, nơi làm việc 
và trong đời thường của anh chị 
em lái xe. Đặc biệt sự góp mặt 
của những lái xe Vũ Việt Đoàn, 
Phạm Mạnh Hùng được khán 
giả đánh giá là “ca hay như ca 
sĩ chuyên nghiệp” và nhiệt tình 
ủng hộ. 
    Thành công tốt đẹp của Hội 
diễn văn nghệ 2014 đã góp phần 
làm cho các tập thể và người lao 
động thêm gắn bó, hiểu đúng 
và sâu hơn về truyền thống xây 
dựng và phát triển qua 12 năm 
của Vinasun, đã góp phần thổi 
lên ngọn lửa yêu nước, tình yêu 
biển đảo.
    Phong trào văn nghệ đó được 
khơi dậy từ ông Chủ tịch HĐQT 
bây giờ đã bén rễ vào đời sống 
của 15.000 cán bộ nhân viên lái 
xe, trở thành một phần không thể 
thiếu trong đời sống tinh thần 
thêm yêu đời yêu nghề của đại 
gia đình Vinasun Taxi.
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Tại Lễ hội truyền thống chi nhánh 7, phó giám đốc Nguyễn Anh Kiệt rất tự tin về tiết mục tự biên 
Bài ca taxi Vinasun của nhạc sĩ “cây nhà lá vườn” Lý Huy vốn là một chuyên viên công nghệ thông 
tin. Rất tiếc tiết mục này không vào được vòng chung kết xếp hạng, nhưng bù lại sự đầu tư lớn của 
chi nhánh vào dàn nhạc acoustic đã đem về giải nhất tam ca.
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HỘI THI VĂN NGHỆ
HÁT MỪNG TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI 2014 VÀ TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO

Thực hiện chỉ đạo của 
Chủ tịch HĐQT, chương 

trình văn nghệ Hát mừng 
truyền thống Taxi Vinasun 

và Tình yêu biển đảo 
đã diễn ra hào hứng. 

Từ 75 tiết mục được đầu tư 
dàn dựng công phu, 

Ban Giám khảo đã chọn 
46 tiết mục vào vòng 
chung kết xếp hạng.

Tiết mục hợp ca Taxi Vinasun 12 mùa Xuân của phòng Kế Toán

Lái xe Phạm Mạnh Hùng (CN9)
giải ba đơn ca Nỗi lòng người lái xe

Tốp ca Ngày vui truyền thống Taxi Vinasun 
của Phòng Tuyển dụng & Đào tạo

Tổ quốc nhìn từ biển
của Phòng Thanh tra

Lái xe Hoàng Đạo (CN6)
Tổ quốc gọi tên mình Lái xe Vũ Việt Đoàn (CN5) 

giải nhất đơn ca Tổ quốc gọi tên mình

Tiết mục của Phòng Điều hành xe
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HỘI THI VĂN NGHỆ
HÁT MỪNG TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI 2014 VÀ TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO

Lái xe Vũ Việt Đoàn (CN5) 
giải nhất đơn ca Tổ quốc gọi tên mình

Lái xe Hoàng Thái Điền (CN6) 
biểu diễn tại Lễ hội TT Chi nhánh

Múa minh hoạ của Phòng TCHC Chút thơ tình người lính biển
của CN Đồng NaiLan Thảo trong Bâng khuâng Trường Sa


