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

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Lái xe Đặng Thanh Tùng
Tôi lọt vào Top Ten nhờ cuộc 
chiến cơm gạo

Gia đình lái xe Trần Hoàng Vũ
Vinasun sẽ là điểm dừng chân 
cuối cùng của tôi

Vinasun Corp.
 Được xếp hạng trong V1000-2014
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Một lễ hội kịch tính và đầy bất ngờ

Lễ hội Truyền thống Vinasun
và Tình yêu biển đảo

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam vừa được tiếp tục xếp hạng 
trong V1000 - Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 do Công ty 
cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với 
Tạp chí Thuế, Tổng Cục Thuế và Báo VietNamNet chính thức công 
bố ngày 02/12/2014.
    Trong bảng xếp hạng này, Vinasun Corp.được xếp hạng 166 
(theo mã số thuế của doanh nghiệp), hạng 186 (theo báo cáo tài 
chính hợp nhất), đứng đầu bảng các doanh nghiệp ngành vận tải 
đường bộ - đường sắt, hạng 55 bảng doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn TPHCM.
    Bảng Xếp hạng V1000 nhằm tôn vinh những DN có đóng góp 
nhiều nhất vào ngân sách Nhà nước năm 2013 thông qua chỉ tiêu 
thuế thu nhập DN. Bảng xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên 
kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của 
Ban tổ chức được tiến hành thường kỳ liên tục, đảm bảo nguyên 
tắc khách quan, độc lập và khoa học.
    Theo Bảng xếp hạng V1000 do Vietnam Report công bố, tổng số 
thuế thu nhập DN do các DN V1000 đóng góp vào ngân sách Nhà 
nước năm 2013 là 80.460 tỷ đồng (giảm 0,54% so với của bảng 
xếp hạng V1000 năm 2013), chiếm 10,2% tổng thu ngân sách 
Nhà nước (so với con số 12,3% của năm trước).
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Xuồng tuần tra cao tốc 426:
Dũng mãnh lướt sóng bảo vệ biển quê hương

Bảy tháng sau vào sáng thứ 
sáu trời rất đẹp tại thành 
phố hoa phượng đỏ Hải 

Phòng, ngày 19/12/2014, trong 
trụ sở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát 
biển 1, được sự ủy quyền của Chủ 
tịch HĐQT, ông Trương Đình Quý 
đã đại diện 15.000 cán bộ nhân 
viên Công ty cổ phần Ánh Dương 
Việt Nam (Vinasun Corp) phối hợp 
với báo Tuổi Trẻ bàn giao cho Bộ 
tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 
xuồng tuần tra cao tốc mang số 
hiệu 426. Đây là chiếc xuồng tuần 
tra cao tốc thứ 2 của Cảnh sát biển 
Việt Nam có trị giá 12 tỉ đồng do 
CBNV Vinasun Corp đóng góp 7 tỉ 
đồng và bạn đọc báo Tuổi Trẻ góp 

5 tỉ đồng từ chương trình “Chung 
sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.
     Một tuần sau sự kiện Trung Quốc 
ngang ngược đưa giàn khoan HD-
981 vào vùng biển Hoàng Sa, sáng 
ngày 12/5, ông Chủ tịch HĐQT 
triệu tập cán bộ chủ chốt của công 
ty họp khẩn cấp để bàn kế hoạch 
cụ thể thể hiện lòng yêu nước 
bằng hành động thiết thực nhất. 
Ông nói các chiến sĩ và ngư dân ta 
đang dũng cảm đối đầu với kẻ thù, 
họ đang đổ máu để bảo vệ chủ 
quyền Tổ quốc, chúng ta yên bình 
ở hậu phương phải làm gì để hỗ 
trợ họ? Ông cho biết các cổ đông 
lớn của Vinasun đã nhất trí trích 
quỹ công ty góp 2 tỷ đồng, ông và 

con trai góp 1,2 tỷ đồng, một số 
đối tác thân thiết đã hứa đóng góp 
thêm khoảng 1,3 tỷ. Ông đề nghị 
phát động phong trào quyên góp 
trong toàn thể cán bộ nhân viên và 
lái xe “nếu mỗi nhân viên góp 4 
ngày công sẽ quyên được gần 1,5 
tỷ đồng, mỗi lái xe góp 100.000 
đồng sẽ quyên thêm ít nhất 1 
tỷ đồng”. Như vậy, tổng số tiền 
quyên góp lên đến 7 tỷ đồng đủ 
để đóng 2 xuồng cứu hộ CQ. Tuy 
nhiên Cảnh sát biển cần xuồng 
tuần tra cao tốc hơn mà chi phí 
đóng xuồng lên đến 12 tỷ đồng. 
Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ lúc ấy 
là ông Phạm Đức Hải nghe tin 
liền ngỏ ý cùng Vinasun thực hiện 

Hơn nửa năm trước, vào một buổi sáng thứ bảy trời đẹp tại thành phố mang tên Bác, ngày 17/5 trụ sở Công ty bỗng nhộn nhịp 
lạ thường. Một hàng xe taxi Vinasun bên hông dán tranh cổ động “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đậu trước trụ sở, 
những vị khách quý mang quân hàm cấp tướng và dân sự tiến vào hội trường trong tiếng nhạc hào hùng, nhiều nhà báo tíu tít 
phỏng vấn, quay phim lái xe và nhân viên văn phòng làm nền cho sự kiện Công ty CP Ánh Dương Việt Nam ủng hộ kinh phí đóng 
ca-nô tuần tra cao tốc tặng Cảnh sát biển Việt Nam.

Hàng ngồi từ  phải sang: Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và 
ông Nguyễn Kim Sơn - GĐ James Boat ký biên bản nghiệm thu Xuồng tuần tra cao tốc 426
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mong muốn này bằng cách 
trích 5 tỷ đồng do bạn đọc 
báo Tuổi Trẻ quyên góp vào 
Quỹ Chung sức bảo vệ chủ 
quyền biển Đông. Chiếc 
xuồng tuần tra cao tốc 426 
dũng mãnh lướt sóng hôm 
nay là kết quả của những 
tấm lòng yêu nước ấy.
   Phát biểu tại buổi bàn 
giao, Thiếu tướng Nguyễn 
Quang Đạm - Tư lệnh 
Cảnh sát biển Việt Nam 
đánh giá cao sự đóng góp 
của CBNV lái xe Vinasun. 
Ông nói: Đây là hoạt động 
có ý nghĩa thiết thực và 
hiệu quả hướng về biển, 
đảo quê hương và sát cánh 
cùng lực lượng Cảnh sát 
biển Việt Nam trong duy trì 
thực thi pháp luật trên các 
vùng biển của Tổ quốc. 
   “Cần nhận thức sâu sắc 
niềm vinh dự, tự hào và 
trọng trách lớn lao khi được 
giao nhiệm vụ quản lý, sử 
dụng xuồng tuần tra do 
Vinasun cùng bạn đọc báo 
Tuổi Trẻ đóng góp gửi tặng. 
Lực lượng cảnh sát biển sẽ 
quản lý, bảo quản và sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả, 
bảo đảm trong thời gian 
sớm nhất đưa xuồng vào 
hoạt động trong đội hình 

huấn luyện, sẵn sàng chiến 
đấu và tuần tra, kiểm tra, 
kiểm soát của đơn vị” - ông 
Đạm nhấn mạnh.
   Chiếc xuồng cao tốc 
MS-50 được thực hiện bởi 
công ty đóng tàu James 
Boat, sử dụng vật liệu PPC 
(Polypropylen Copolymer) 
là một loại vật liệu mới 
trên thế giới có nhiều đặc 
tính nổi trội như không bị 
ăn mòn, không bị hà bám, 
đặc biệt có thể duy trì được 
tốc độ cao trên biển, đã 
được đăng kiểm hải quân 
duyệt, sử dụng hai động cơ 
315 HP, có thể đạt vận tốc 
lên đến 35 hải lý/giờ. Trên 
xuồng được trang bị tất cả 
các trang thiết bị hiện đại 
trên thế giới, phục vụ tốt 
cho công việc tuần tra, cứu 
hộ, cứu nạn trên biển.
   Tại buổi lễ, Bộ tư lệnh 
Cảnh sát biển Việt Nam đã 
bàn giao chiếc xuồng tuần 
tra này cho Bộ tư lệnh Vùng 
cảnh sát biển 1. Xuồng 
tuần tra cao tốc này 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, cơ động nhanh.

CORP.Số 52.  Năm 2014 |

Đồng hành cùng Vinasun

5

Từ  phải sang: Ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Vinasun Corp., 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương - Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam, 
ông Phạm Đức Hải - Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ tại Lễ công bố tài trợ 
kinh phí đóng Xuồng tuần tra cao tốc (17/5/2014)

Ông Trương Đình Quý - PTGĐ Vinasun Corp. (x) cùng các lãnh đạo 
báo Tuổi Trẻ và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tham dự lễ hạ thuỷ và chạy 
kiểm tra Xuồng tuần tra cao tốc 426 (19/12/2014)

(X)
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MINH ANH

Lễ hội truyền thống taxi Vinasun lần 12 - 2014 đã khép lại, nhưng “dư chấn” bất ngờ về việc Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành 
quyết định nâng giải thưởng dành cho Nguyễn thế Luông - tài xế có doanh thu cao nhất công ty - từ chiếc Honda Wave RSX trị 
giá 20.400.000đ lên chiếc SH Mode trị giá 56 triệu đồng vào phút… 89  khiến nhiều tài xế ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Bên cạnh 
đó, Chủ tịch còn tặng thưởng chuyến du lịch Hà Nội -  Hạ Long 4 ngày 3 đêm cho các tài xế đạt giải nhất doanh thu và giải bảo 
quản xe tốt nhất công ty. Ban chỉ huy đội và ban giám đốc chi nhánh của các lái xe trên cũng được “ăn theo”.Mỗi suất du lịch 
cho 2 người. Những giải thưởng mới toanh và đầy bất ngờ khiến cộng đồng tài xế xôn xao. Đồng thời tạo cú hích mới trong hoạt 
động kinh doanh của các bác tài thời gian gần đây.

Giải thưởng tăng
    Sáng ngày 27/11/2014, tại Nhà 
hát Bến Thành - số 6 Mạc Đĩnh Chi, 
Quận 1, TP.HCM, Công ty cổ phần 
Ánh Dương Việt Nam đã tổ chức 
“Ngày hội truyền thống Vinasun Taxi 
lần 12 - 2014”. Lễ hội có sự tham dự 
long trọng của đại diện chính quyền 
TP.HCM, đại điện UBND Q.5, đối 
tác, lãnh đạo công ty và 325 lái xe 
đoạt giải. Đây là năm thứ 12 Vinasun 
tổ chức ngày hội truyền thống nhằm 
ghi nhận những đóng góp to lớn 
của anh em lái xe vào sự phát triển 
chung của công ty. Lễ hội tôn vinh 
những lái xe đã đạt thành tích xuất 

sắc trong kinh doanh suốt một 
năm (từ tháng 10/2013 - 9/2014) 
bao gồm lái xe có doanh thu cao 
nhất công ty, lái xe bảo quản 
xe tốt của năm, lái xe giỏi vượt 
khó, gia đình có nhiều người lái 
xe Vinasun… Ngay trong buổi lễ, 
công ty đã trao 53 giải thưởng 
cho các lái xe đạt giải và tuyên 
dương 9 gia đình có nhiều người 
lái xe cho Vinasun. 
    Trong lễ hội các chi nhánh 
trước đó, công ty cũng đã trao 
536 phần thưởng cho các lái 
xe đoạt giải cấp chi nhánh, đội. 
Như vậy, Vinasun đã trao tổng 

cộng 598 phần quà có giá trị 
lớn gồm Honda RSX, Tivi LED 
LG, tủ lạnh Electrolux, máy giặt 
Toshiba, lò vi sóng SANYO, máy 
nước nóng lạnh Alaska, lò vi 
sóng Sanyo, bếp điện từ Philips, 
bếp hồng ngoại, nồi cơm điện 
Philips… cho lái xe với tổng giải 
thưởng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. 
So với lễ hội năm 2013, số giải 
thưởng trao cho lái xe tăng 80 
phần quà (năm 2013 công ty 
trao 518 phần). 
    Trong dịp này, 13 cá nhân 
(trong đó có 9 lái xe) và tập thể 
CBNV Công ty CP Ánh Dương 

Một lễ hội kịch tính
                             và đầy bất ngờ
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Việt Nam được Chủ tịch UBND 
TP.HCM tặng Bằng khen vì thành 
tích xuất sắc trong phong trào: 
“Người tốt việc tốt trả lại tài sản cho 
khách hàng”, “Toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc”, “Xây dựng đạo đức 
nghề nghiệp của người lái xe taxi”. 
Riêng cá nhân Chủ tịch HĐQT Đặng 
Phước Thành được được tặng Huy 
hiệu TP.HCM vì đã có thành tích dẫn 
dắt Vinasun trở thành một trong 500 
doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt 
Nam, đóng góp quan trọng vào sự 
phát triển kinh tế của TP.HCM. 
Phần thưởng bất ngờ
    Đặc biệt, năm nay tài xế Nguyễn 
Thế Luông (người xuất sắc đoạt 
cùng lúc đạt 3 giải thưởng năm 
2013: doanh thu cao nhất công ty, 
bảo quản xe tốt nhất công ty, lái xe 
giỏi vượt khó đã được ông Chủ tịch 
HĐQT Đặng Phước Thành thưởng 
nóng chiếc SH Mode trị giá 52 triệu 
đồng) tiếp tục trở thành người dẫn 
đầu doanh thu  cao nhất công ty. 
Anh Luông tự phá kỷ lục với doanh 
thu bình quân đạt 3.815.129đ/ca 
(năm 2013 đạt: 3.684.231đ/ca), 
tổng số ca 170ca/năm và tổng doanh 
thu đạt mức 648.571.930đ/năm, thu 
nhập của anh Luông luôn trên 20 
triệu đồng/tháng. Đây là năm thứ 
4 liên tiếp anh Nguyễn Thế Luông 
nằm trong Top 3 doanh thu cao nhất 
công ty (Năm 2011: giải nhất, 2012: 
giải ba, 2013: giải nhất, 2014: giải 
nhất). Anh Luông nói: “Trước đây, 
anh Nguyễn Văn Tiếc là lái xe 5 
năm liên tiếp đạt Top 2 doanh thu 
cao nhất công ty đã được Chủ tịch 
HĐQT trao tặng chiếc SH Italia trị 
giá gần 140 triệu đồng, tôi muốn 
mình là người phá kỷ lục này. Vì vậy, 
năm sau tôi sẽ tiếp tục nỗ lực kinh 
doanh để là người dẫn đầu và đạt 
5 năm liên tiếp doanh thu cao nhất 
công ty. Hi vọng lễ hội năm sau sẽ 
“nóng” hơn năm nay”. 
    Thế nhưng, trong khi anh Luông… 
“đang mơ” đến vị trí anh Tiếc từng 
đạt được sẽ được anh lập vào năm 
2015 thì ngay trong lễ hội truyền 
thống 2014, niềm vui bất ngờ đã đến 
với anh khi Chủ tịch HĐQT quyết 

định tặng anh chiếc SH Mode trị 
giá 56 triệu đồng thay cho phần 
thưởng truyền thống là chiếc 
Honda Wave RSX vì thành tích 4 
năm liên tiếp anh nằm trong Top 
3 doanh thu cao công ty. Như vậy, 
anh Luông là người đầu tiên hai 
năm liền đều được thưởng nóng 
mà mỗi phần quà là chiếc Honda 
SH Mode. Bên cạnh đó, để ghi 
nhận sự đóng góp thầm lặng của 
gia đình đã tạo chỗ dựa vững 
chắc để bác tài Luông yên tâm 
làm việc, Chủ tịch đã tặng cho vợ 
chồng anh cặp vé du lịch Hà Nội 
- Hạ Long 4 ngày 3 đêm trị giá 10 
triệu đồng. 
    Chủ tịch còn tặng cặp vé du 
lịch cho hai tài xế bảo quản xe 
tốt nhất công ty là Lê Nhân Vị và 
Phạm Thanh Long, cùng tài xế nữ 
duy nhất Phạm Thị Ngọc Thạch 
thuộc đội ĐN3 có doanh thu xếp 
hạng 10 công ty. 
    Song song đó, ông còn quyết 
định tặng chuyến du lịch trên cho 
13 cá nhân là đội trưởng, đội phó, 
ban giám đốc chi nhánh 8, 9 nơi 
có tài xế đạt giải doanh thu cao 

nhất công ty và xe đẹp nhất công 
ty. 
    Những phần thưởng đột xuất 
này khiến nhiều bác tài, giám 
đốc, ban chỉ huy đội sửng sốt, 
ngạc nhiên. Mùa lễ hội này dường 
như mở ra một “kỷ nguyên” mới 
trong “lịch sử” giải thưởng truyền 
thống: Giải thưởng sẽ có sự thay 
đổi vào phút cuối dựa vào thành 
tích vượt trội của đội, nhóm, cá 
nhân. Với cú hích phần thưởng 
hấp dẫn này, đã tạo được sức hút 
mãnh liệt với cánh tài xế trong 
kinh doanh ở năm kế tiếp. `
    Ngay trong lễ hội, Chủ tịch 
HĐQT Đặng Phước Thành nhấn 
mạnh: “Tôi mong muốn mọi cán 
bộ nhân viên và toàn thể anh chị 
em lái xe Vinasun luôn kề vai sát 
cánh, đồng sức đồng lòng vì một 
Vinasun phát triển bền vững, tập 
trung tạo sự chuyển biến mạnh 
trong doanh thu và hiệu quả, 
khẳng định thương hiệu và chất 
lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, 
tạo đà tăng trưởng nhanh và bền 
vững, hướng tới hoàn thành vượt 
mức kế hoạch kinh doanh 2015”

Từ  phải sang: Các ông PTGĐ Huỳnh Văn Sĩ, Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành, 
PTGĐ/TT Tạ Long Hỷ nhận Bằng khen của UBND TPHCM trao tặng



CORP.  | Số 52.  Năm 2014

Đồng hành cùng Vinasun

8

Mới về công ty 1 năm, làm thế nào 
anh đạt doanh thu ấn tượng vượt 
qua nhiều đồng nghiệp?
    Từ trước nay công việc của tôi 
đều liên quan đến xe cộ, đi bộ đội 
xuất ngũ về tôi đi học lái xe rồi đi 
lái xe ben, xe tải, xe taxi… Trong 
đó, tôi gắn bó với nghề taxi gần 20 
năm. Thời trước taxi còn ít, chạy 
sướng lắm, khu vực Q.3, Q.10 có 
mỗi mình tôi xuôi ngược, khách 
bằng lòng chờ mình cả tiếng đồng 
hồ, mỗi ngày kiếm được 1 - 2 chỉ 
vàng là bình thường. Nhờ vậy tôi 

có tiền xây nhà ông bà nội ở Q.10 
cho con trai lớn ở chung với gia 
đình 2 người anh và chị gái, còn 
tôi về Q.12 mua nhà 2 vợ chồng 
ở cùng con trai nhỏ. Tiền xây nhà, 
mua nhà đều nhờ nghề lái taxi 
cả, tôi chạy 15 năm bên hãng 
khác mới về Vinasun. Vì vậy, đối 
với ngành nghề taxi tôi là người 
cũ có kinh nghiệm nhưng đối với 
Vinasun tôi là lính mới, tôi về 
công ty vào ngày 1/4/2013. Thế 
nên, việc tôi đạt được mức doanh 
thu cao không có gì lạ cả.

Theo anh, bên hãng cũ chạy rất 
khá, vậy lý do nào buộc anh dứt 
áo ra đi? 
    Tôi là người trọng tình nghĩa, 
trọng chữ tín, mình hết lòng muốn 
gắn bó nhưng xếp bên ấy không 
hiểu, không thương mình nên tôi 
đành bó tay chào… bái bai. Trong 
công việc có những vướng mắc 
nhưng khó chịu nhất là không 
có xe chạy, tình trạng xe lúc có 
lúc không  kéo dài tới 3 năm, do 
đó tôi hụt thu nhập, buộc lòng 
phải ra đi. Bên hãng cũ tôi chạy 

Đồng hành cùng Vinasun

Lái xe
Đặng Thanh Tùng

Tôi lọt vào hàng Top Ten 
              nhờ cuộc chiến cơm gạo

MINH ANH

Mới vào công ty ngày 1/4/2013, trong 
vòng một năm anh Đặng Thanh Tùng, 
tài 7108 thuộc đội 68, chi nhánh 10 đã 
ngoạn mục vượt qua hơn 10.000 tài xế 
để xếp hạng 4 doanh thu cao cấp công 
ty với doanh thu bình quân 3.600.000đ/
ca trong tổng số 181ca/năm. Trong 
bảng doanh thu, anh Tùng hơn bác tài 
xếp hạng 3 là 15.000đ/ca, nhưng do 
trong quá trình kinh doanh anh bị vấp 
lỗi vi phạm nhỏ nên đành ngậm ngùi về 
hạng 4. Theo anh Tùng, nguyên nhân 
chính để anh có mặt trong hàng ngũ lái 
xe có doanh thu cao nhất công ty đó là 
do “cuộc chiến cơm áo gạo tiền”.
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khoán tuy không áp lực về doanh 
thu nhưng tôi phải tự kiếm khách, 
chính xác là tôi phải động não thiết 
kế ra một cuốc khách. Ví dụ, khách 
xuống thăm địa đạo Củ Chi nếu khi 
đi bằng xe buýt thì mình phải để ý 
khi về có sót vị khách nào không, 
nếu còn mình nán lại thì chắc chắn 
100% sẽ đón được. Hoặc khách ở 
sân bay, thay vì “chặt chém” chào 
giá cao một ông khách tây lẻ mới 
lò dò đặt chân đến Việt Nam muốn 
vào trung tâm Q.1 thì tôi đưa giá 
thấp nhưng kiếm nhiều người đi 
ghép cùng, như vậy tôi kiếm được 
5 - 6 người đi ghép chỉ... trong 
vòng “một nốt nhạc 5 phút”. Tôi 
cho rằng đó là cách thiết kế khoa 
học đôi bên cùng có lợi, người ta 
chịu giá, chịu chờ vài phút mà tôi 
cũng không mang tiếng chặt chém. 
    Lúc về Vinasun tôi đang mắc 
nợ vì vậy tôi thường xuyên xin tăng 
ca, để “giữ lửa” cho ngày hôm sau, 
tôi cho phép mình nghỉ ngơi khi 
mức doanh thu được 2,3 - 2,4 triệu 
đồng/ca, tôi kiếm được mức lương 
4 - 5 triệu đồng/tuần, trả hết nợ nần 
tôi cũng thấy “đuối”. Ở nhà tôi là 
đầu tàu lao động chính kiếm tiền 
nuôi vợ và hai con trai, một đứa 
đang học Việt Mỹ, một đứa đang 
học lớp 6. Nói chung, về làm việc 
ở Vinasun tôi không còn bị nhũn 
não để lo thiết kế từng cuốc khách 
bởi vì bên này khách mênh mông, 

chạy đến đâu có khách ngoắc 
đến đó, doanh thu ăn chia rõ ràng 
với công ty, bảo hiểm và quyền 
lợi người lao động được công ty 
đóng đầy đủ. 
Thu nhập của anh hiện nay ở 
Vinasun so với hãng cũ thế nào?
    Như tôi đã nói trên, ở hãng 
cũ tôi chạy xe khoán, chở khách 
đi giá thỏa thuận và thiết kế mỗi 
cuốc xe chở nhiều người (tôi 
thường chạy khu vực sân bay) nên 
chỉ cần mỗi chiều lên ca tôi kiếm 
được 2 - 3 triệu là bình thường. 
Đặc biệt, tôi không bao giờ lấy đồ 
của khách bỏ quên, đó là nguyên 
tắc nghề nghiệp của tôi dù lái ở 
bất kỳ hãng nào. Hãng cũ chạy 
có tiền nhưng không có xe chớp 
nhá suốt 3 năm, nào tiền học các 
con, tiền chi tiêu gia đình thiếu 
trước hụt sau bị cằn nhằn. Từ 
ngày qua Vinasun mỗi ca tôi chạy 
khoảng 45 - 55 cuốc xe, doanh 
thu bình quân là 3,8 - 3,9 triệu 
đồng, hôm nào “bèo” lắm cũng 
được 3,5 triệu, thỉnh thoảng đắt 
khách chạm nóc gần 6 triệu đồng 
vào những ngày Lễ, Tết. Thu nhập 
của tôi ổn định từ 15 - 17 triệu 
đồng/tháng, vợ không còn cằn 
nhằn chuyện tiền nong tôi nghĩ 
rằng vậy là ổn (cười). Vinasun là 
xe có thương hiệu, tính theo hình 
thức ăn chia, cứ thế tôi chạy ngoài 
đường cũng có nhiều khách. Mọi 
ngóc ngách nẻo đường thành phố 
đều có khách vãng lai đi Vinasun, 
chưa kể đài nổi điểm rợp trời, 
công việc khá thuận lợi nên với 
tôi chạy xe quá đơn giản. Nói tóm 
lại, tôi hài lòng với công việc và 
thu nhập hiện tại ở Vinasun. Hôm 
nay may mắn được mời lên công 
ty phỏng vấn, thiết nghĩ chẳng 
qua cuộc chiến cơm gạo đưa tôi 
lên Top Ten chứ tôi chả tài cán 
gì. Do mới qua công ty tôi chưa 
biết có giải thưởng lớn, năm sau 
con số doanh thu của tôi sẽ không 
dừng ở mức 3,6 triệu đồng/ca, 
hãy đợi đấy!
Nhiều năm trong nghề, theo 
anh điều gì mang lại thành công 

doanh thu cao cho tài xế?
    Chạy taxi muốn có doanh thu 
cao trước tiên là không được nản, 
phục vụ khách chu đáo, chìu 
khách tới bến, lúc ế khách không 
được nhụt chí gác xe về ngủ mà 
phải tăng cường cố gắng chạy vào 
ban đêm. Nói chung, chạy taxi 
đừng có cay cú, căng thẳng quá, 
thua cuốc khách này ta đi tìm 
cuốc khách khác. Tôi được cái 
có sức khỏe, ban đêm tôi không 
buồn ngủ, tôi thường về khu vực 
Q.3, Q.1 kiếm khách. Có hôm vớt 
phải khách say xỉn chở về chung 
cư mãi tận lầu 3, vợ ông khách 
phải nhờ tôi vác lên nhà, cô ấy 
còn bo tôi hậu hĩnh gấp 5 lần 
số tiền cước taxi, bồi dưỡng cho 
cái sự nhiệt tình giúp đỡ khách. 
Khách đi giác khuya đủ thành 
phần, mình phải ăn nói sao cho 
ngọt lịm, trơn lùi, tôi cũng chuẩn 
bị khăn lau mặt lạnh để khách hạ 
hỏa từ chửi bới mình chuyển sang 
khen ngợi rồi xuống xe hào phóng 
bo.. mát tay. 
    Ngày lên ca tôi thường chạy 
trên 300km và ước tính trung bình 
kiếm được 200.000đ/giờ, mục 
tiêu cán mốc như sau: đến 12 giờ 
trưa doanh thu tương đương 1,2 
triệu đồng, cỡ 3 giờ chiều là 1,8 
triệu, tối về Q.10 phải đạt 2,8 - 3 
triệu đồng và đến khi giao ca phải 
vượt qua mức 3,5 triệu đồng. Tôi 
cũng có lợi thế thuộc làu đường 
đi, có nhà sáng đi một cửa, chiều 
về cửa khác, tài xế mới không thể 
biết được những điều này, tôi có 
nói các cậu ấy chưa chắc đã tin. 
Cạnh đó, tuy tôi lớn tuổi nhưng 
nhờ xuất thân từ bộ đội nên tôi 
có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo 
dai, kiên nhẫn rất phù hợp với 
cái nghề “ngựa chạy đường dài” 
này, hiện nay nhiều tài xế trẻ tôi 
biết các cậu ấy chạy khiếp lắm, 
doanh thu cao ngất ngưởng nhưng 
không mấy quan tâm đến ngôi 
thứ thành ra doanh thu cứ lên lên 
xuống xuống theo hình sin, không 
ổn định. Đó cũng là lý do tôi may 
mắn có mặt ở đây hôm nay

    Vinasun là xe có thương hiệu, tính 
theo hình thức ăn chia, cứ thế tôi chạy 
ngoài đường cũng có nhiều khách. Mọi 
ngóc ngách nẻo đường thành phố đều 
có khách vãng lai đi Vinasun, chưa kể 
đài nổi điểm rợp trời, công việc khá 
thuận lợi nên với tôi chạy xe quá đơn 
giản. Nói tóm lại, tôi hài lòng với công 
việc và thu nhập hiện tại ở Vinasun. 
Hôm nay may mắn được mời lên công 
ty phỏng vấn, thiết nghĩ chẳng qua 
cuộc chiến cơm gạo đưa tôi lên Top 
Ten chứ tôi chả tài cán gì. Do mới qua 
công ty tôi chưa biết có giải thưởng 
lớn, năm sau con số doanh thu của tôi 
sẽ không dừng ở mức 3,6 triệu đồng/
ca, hãy đợi đấy!

“
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Sự lựa chọn đúng đắn
    Anh Lộc xuất thân từ nông dân 
quê Bến Tre, cuộc sống làng vốn 
dĩ việc thì ít nghỉ ngơi thì nhiều 
nên anh lên thành phố tìm việc, 
anh trải qua rất nhiều nghề từ 
phụ hồ, lái xe ba gác, xe chở bia 
nước ngọt rồi sau này chuyển qua 
Vinasun lái taxi. Anh Lộc nhớ lại: 
Lúc tôi lái xe tải chở vật liệu xây 
dựng cực quá bèn hỏi dò mấy anh 
đang lái taxi, ai cũng bảo cực hơn 
lái xe tải, thôi đừng chuyển. Nghe 
lời họ, tôi “lạng” qua lái xe du lịch 
nhưng bị chủ trừ tiền xăng, tôi bực 
quá đánh liều mượn bà dì vợ tiền 

đóng thế chân xin vào lái cho 
Vinasun. Chân ướt chân ráo vào 
lái taxi tôi bị đồng nghiệp cảnh 
báo: “Mày chạy không lại người ta 
đâu, thức đêm hôm khổ lắm đó…”. 
Ngày đầu lên ca tôi đạt doanh thu 
chỉ có 600.000đ, đội trưởng Trần 
Thanh Khải (nay làm giám đốc 
chi nhánh 10) đã động viên tôi rất 
nhiều. Sau đó, doanh thu của tôi 
cũng từ từ tăng lên. Chỉ một thời 
gian sau tôi đạt mức doanh thu 
khá cao, thu nhập cũng tăng. Tôi 
hối hận là mình không đi lái taxi 
sớm hơn để gia đình 1 vợ 2 con 
của tôi sẽ khỏe hơn nhiều. 

    Ngay tháng đầu tiên qua lái 
taxi anh cảm thấy công việc nhàn 
hơn những nơi cũ, thu nhập hơn 3 
triệu đồng hơn hẳn mức lương cũ, 
anh phấn khởi nói với vợ sẽ gắn 
bó với công việc này. 
    Chia sẻ về thành quả đạt được 
của ngày hôm nay, anh Lộc cho 
biết, trước đây anh ở đội 6, chi 
nhánh 7 chuyên chạy xe 4 chỗ, 
sau này anh chuyển về chi nhánh 
3 xin chạy xe 7 chỗ, từ đó doanh 
thu của anh có sự chuyển biến rõ 
nét. Trong hơn 2 năm ở đội 67, 
anh Lộc liên tiếp nhận được hai 
giải doanh thu nhất đội năm 2013 

Đồng hành cùng Vinasun

Lái xe
Nguyễn Văn Lộc

Lái taxi tay trắng xây nhà

NGỌC DUYÊN

Bác tài Nguyễn Văn Lộc, tài 
6537, đội 67, chi nhánh 3 bắt 
đầu làm việc tại Vinasun từ ngày 
30/01/2007. Cũng như một số tài 
xế khác, khi bước chân vào công 
ty với đôi bàn tay trắng vất vả 
ngược xuôi vay tiền thế chân cho 
công ty, anh Lộc bắt đầu miệt mài 
làm việc kiếm tiền trả nợ, tiền thuê 
nhà, điện nước, ăn uống… Nỗ lực 
của anh đã được Vinasun ghi nhận 
bằng hai giải thưởng lớn cấp công 
ty: Giải lái xe giỏi vượt khó và giải 5 
doanh thu cao với mức bình quân 
3.372.000đ/ca.
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và giải 5 công ty năm 2014. 
    Kể về công việc hàng ngày, anh 
Lộc nói: Ngày lên ca tôi thường 
chạy đến 12 khuya kiếm chỗ đậu 
xe nghỉ ngơi chợp mắt chờ khách 
ở khu vực Q.Bình Tân, đến 3 giờ 
sáng chạy thêm 2 cuốc sân bay, 
có khi 3 cuốc rồi về giao ca. Theo 
tôi, chạy taxi ngoài siêng năng 
cần mẫn còn cần phải có chút 
may mắn, có duyên với nghề, 
như vậy công việc mới thuận lợi, 
hạnh thông, lái có thu nhập cao. 
Cũng như những tay chuyên “săn” 

doanh thu, tôi chọn giải pháp 
đưa khách đến đâu “nằm vùng” 
đến đó, chờ đón lỏng khách hàng 
khu vực xung quanh điểm vừa bỏ 
khách xuống, như vậy mới mau 
có khách, ít tốn thời gian, doanh 
thu mới tăng nhanh được. Một 
số tài xế thấy tôi chạy km đồng 
hồ luôn ở mức trên 200km đến 
hơn 300km họ bảo rằng “chạy 
lắm hao xăng, nuôi công ty”, tôi 
không đồng ý với suy nghĩ sai lầm 
trên. Nói thẳng ra, mình cố gắng 
chạy mới có doanh thu, bo bo 
nằm chờ một chỗ vì sợ hao xăng 
biết bao giờ khách “rụng” tận 
nơi? Chạy taxi như đi buôn bán, 
có ngày đắt ngày ế, xe nhiều, 
cạnh tranh cũng khốc liệt, nhích 
nhau vài mét đường là mất khách 
như chơi. Mỗi lần gặp khó khăn, 
tôi lại nghĩ đến hai con nhỏ, cứ 
thế tiếp tục lăn bánh kinh doanh. 
Vay tiền xây nhà trước, chạy taxi 
trả sau.
    Anh Lộc cho biết, lái taxi mở 
ra bước ngoặc lớn cho cuộc sống 
gia đình mình. Bà xã anh may 
gia công tại nhà thu nhập khoảng 
3 - 5 triệu đồng/tháng, bản thân 
anh mỗi tháng kiếm được khoảng 
12 - 14 triệu đồng, những tháng 
cao điểm đông khách có thể tăng 
lên 16 - 17 triệu. Theo đó, chi 
tiêu được vợ anh vạch kế hoạch 
rõ ràng: tiền vợ kiếm được chi trả 
sinh hoạt phí gia đình, thiếu chút 
đỉnh lấy thêm từ ít tiền lương lái 
taxi, phần còn lại vợ anh để dành 
mỗi tuần đi mua vàng tích lũy để 
dành, nhờ vậy vợ chồng anh đã 
mua được đất, xây được nhà. 
    Cơ duyên đến khi một người 
thân thấy anh cơ cực đời ở trọ, 
con cái nheo nhóc nên đã khuyên 
anh mua đất cất nhà, thiếu bao 
nhiêu người ấy cho mượn. Tích 
cóp toàn bộ tiền vàng để dành 
từ ngày bước chân vào Vinasun, 
năm 2011 anh làm liều mua 
miếng đất có diện tích 4x16m 
tại xã Vĩnh Lộc B - huyện Bình 
Chánh với giá 220 triệu. Trong 
đó, tiền vợ chồng anh để dành 

bán được 150 triệu đồng, 70 triệu 
còn lại anh Lộc mượn của em trai 
(cũng lái taxi Vinasun) cùng ông 
anh con cô. Trả nợ xong, anh 
liều tiếp xây nhà dù lúc này vợ 
chồng anh hoàn toàn không có 
tiền. Lý do là bà dì vợ mớm lời 
cho mượn 5 cây vàng xây nhà. 
Bán vàng được 130 triệu đồng, 
anh cần thêm 110 triệu do một 
công ty xây dựng báo giá xây trọn 
gói 240 triệu đồng/căn có gác, 2 
phòng ngủ. Anh Lộc bèn nhờ ba 
mẹ cầm sổ nhà ở Bến Tre vay 
tiền ngân hàng giúp anh. Đến 
nay, ngôi nhà anh xây được hơn 
2 năm số tiền nợ cũng thanh toán 
xong, anh Lộc khoe đã để dành 
và mua được chiếc xe Air Blade, 
anh nói: Bây giờ cuộc sống gia 
đình tôi tương đối đầy đủ, tôi hết 
sợ nghèo rồi, chỉ sợ không có sức 
khỏe thôi, điều kiện đã cho phép 
chúng tôi chiều cuối tuần chở hai 
con đi ăn tiệm, điều mà hoàn 
toàn không thể thực hiện trước 
đây. 
    Đúc kết từ kinh nghiệm bản 
thân, anh Lộc cho rằng, ngoài 
việc chăm chỉ đi làm, siêng năng 
kiếm tiền tích lũy thì điều kiện 
quan trọng muốn có đất, nhà bắt 
buộc phải có sự trợ giúp ban đầu 
từ người thân, họ hàng gia đình. 
Từ đó mới tập hợp được số tiền 
lớn xây nhà, vấn đề còn lại là 
làm việc tích lũy trả nợ. Anh Lộc 
cho rằng mình là người khá may 
mắn được sự hỗ trợ từ gia đình. 
Anh dí dỏm: “Dường như biết 
tôi mắc nợ ông trời cũng thương 
tình, chạy xe đến đâu có khách 
đến đó, có hôm ban ngày không 
chạy được 11 giờ đêm có khách 
đi tỉnh, biết tôi phải về sớm giao 
ca khách cũng bằng lòng về trước 
5 giờ sáng. Nhờ vậy tôi mới kiếm 
được tiền trả nợ ấy chứ. Tôi phải 
công nhận rằng, công việc lái 
taxi ở Vinasun đã giúp gia đình 
tôi có cuộc sống ổn định hôm 
nay, tôi chỉ cầu mong có sức khỏe 
tốt để tiếp tục công việc nuôi 2 
con ăn học”

    Bây giờ cuộc sống gia đình tôi tương 
đối đầy đủ, tôi hết sợ nghèo rồi, chỉ sợ 
không có sức khỏe làm việc. Hiện nay, 
điều kiện đã cho phép chúng tôi chiều 
cuối tuần chở hai con đi ăn tiệm, điều 
mà gia đình tôi hoàn toàn không thể 
thực hiện trước đây.

“
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Thưởng nóng 1 triệu đồng cho tài xế phát 
hiện bé trai bị bỏ rơi

Cuộc gọi nhận tiền lúc 7 giờ sáng

    Chuyện thật như đùa này xảy ra với anh Đặng 
Lâm Triều, ngụ tại Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. 
Lúc 12 giờ khuya ngày 6/11/2014 anh gọi chiếc taxi 
Vinasun đi từ Q.12 về Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp. Khi 
xuống anh bỏ quên chiếc túi xách bên trong gồm có 
giấy tờ xe, CMND, số tiền 18.730.000đ. Vì về khuya 
anh Triều ngủ mê mệt hoàn toàn không nhớ đến chiếc 
túi. 7 giờ sáng cùng ngày, khi đang còn say giấc anh 
Triều bỗng nghe điện thoại reng hỏi anh có quên tài 
sản trên chiếc taxi? Anh Triều từ từ nhớ lại chiếc túi, 
anh được thông báo bác tài xế chở anh đang kiếm 
chủ nhân chiếc túi và hẹn anh đến văn phòng công ty 
Vinasun nhận lại tài sản. Lúc 9 giờ 25 phút sáng cùng 
ngày, vợ chồng anh Triều đã có mặt tại văn phòng 
công ty nhận lại chiếc túi, anh Triều cảm động nói: 
“Đây là lần đầu tiên tôi được gọi dậy nhận lại của rơi, 
trước đó tôi có uống say nên chả nhớ chiếc túi để quên 
nơi nào. Bác tài thật tốt bụng, tôi sẽ gắn bó mãi với 
hãng Vinasun”.
    Người chở anh Triều là bác tài Đinh Văn Phúc, 
tài 4347, đội 35 chi nhánh 2 kể lại vụ việc: Khi bỏ 
anh Triều xuống xe xong tôi chở cuốc khách tiếp theo 
thì khách phát hiện chiếc túi và báo cho tôi biết, tôi 
không biết của vị khách nào bèn khoanh vùng 3 lượt 
gần nhất. Đợi đến sáng về đội tôi báo cáo cho đội 
trưởng, tôi gọi lần lượt cho 3 vị khách, hai người trước 
không nhận, khi tôi gọi đến anh Triều mới tìm ra được 
chủ nhân của chiếc túi. 
    Tuyên dương tấm lòng trung thực, quyết truy tìm 
người mất của của bác tài Phúc, công ty đã tặng giấy 
khen và thưởng nóng cho anh 500.000đ khích lệ tinh 
thần.

    Khoảng 22h30 ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (tài 
2488, đội 68, chi nhánh 10) đón một khách nữ dẫn 
theo đứa bé khoảng 2 tuổi đi từ Trung Sơn (đoạn giáp 
ranh quận 8 với huyện Bình Chánh) đến hẻm 150 Tôn 
Đản, Q.4. Chị vào một ngôi nhà gọi người thân ra trả 
tiền cước nhưng một người phụ nữ từ trong nhà đi ra 
bảo rằng không có người vị khách nữ cần tìm. Người 
phụ nữ lại yêu cầu anh Thuận chạy xe quay lại khu dân 
cư Trung Sơn, và anh đã chạy đi chạy lại giữa hai nơi 
này trong 4 lần. Trong quá trình di chuyển, vị khách 
nữ còn nhờ anh Thuận mua cho ổ bánh mì ăn tạm vì… 
hết tiền, chị bảo người nhà sẽ mang tiền trả anh sau. 
Đến khoảng 1h30 phút, ngày 2/12, người phụ nữ yêu 
cầu anh Thuận chở về cầu Kênh Xáng, quận 8 để mượn 
tiền trả cước taxi khoảng 600.000đ. Đến nơi, cô nhờ 
anh Thuận trông dùm cháu bé để vào hẻm lấy tiền. 
Chờ hơn 2 giờ không thấy người phụ nữ ra,  anh Thuận 
đã gọi điện báo công ty rồi chở em bé về công an 
phường 1, Q.8 trình báo sự việc. Hiện cơ quan chức 
năng đã tìm được cha mẹ cháu bé và sẽ trả cháu về 
cho gia đình sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ.  
    Tuyên dương cho hành động nhiệt tình hỗ trợ công 
an tìm cha mẹ đứa bé bị bỏ rơi trên taxi vào rạng 
sáng ngày 2/12/2014, công ty đã tặng giấy khen và 
thưởng nóng 1.000.000đ cho bác tài Hồ Minh Thuận. 
Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ toàn bộ số tiền cước taxi 
600.000đ cho tài xế Thuận.

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 25 BD4 55 G1 05 A5 45 14 43
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 12/2014 CN doanh thu cao 12/2014
HẠNG CHI NHÁNH

1 CN Bình Dương
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 5
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UBND TPHCM tặng Bằng khen cho tập 
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của 
Vinasun Corp.

Vinasun Taxi được giải thưởng Vô lăng 
Vàng 2014 tập thể và 5 lái xe

Tập huấn chuyên đề nữ công nhân

    Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định trao tặng 
Bằng khen cho tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, 
góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành 
phố nhân kỷ niệm 12 năm thành lập công ty (2003-
2014), gồm:
    1-Tập thể CBNV Công ty CP Ánh Dương Việt nam.
    2-Ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT.
    3-Bà Đặng Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc.
    4-Ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc T/T.
    5-Ông Huỳnh Văn Sỹ, Phó Tổng Giám đốc.
    6-Ông Nguyễn Thế Luông, lái xe Đội A5 - CN 8.
    7-Ông Tạ Duy Thanh, lái xe Đội 58 - CN 11.
    8-Ông Nguyễn Huy Cường, lái xe Đội 31- CN 12.
    9-Ông Lê Nhân Vị, lái xe Đội 12 - CN 9.
    10-Ông Phạm Thanh Long, lái xe Đội 12 - CN 9.
    11-Ông Đỗ Quốc Phục, lái xe Đội G2 - CN 5.
    12-Ông Trương Khắc Hạnh, lái xe Đội 25 - CN 4.
    13-Ông Dương Quang Hải, lái xe Đội 3 - CN 3.
    14-Ông Lê Huy Quang, lái xe Đội 85 - CN 6.

    Ngày 12/12/2014 tại Hà Nội, Vinasun Taxi được Ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia trao giải thưởng Vô 
lăng Vàng 2014. Đây là lần thứ hai liên tiếp tập thể 
lái xe Vinasun Taxi được tặng giải thưởng này.
Đây là vinh dự lớn vì trong 10 doanh nghiệp vận tải cả 
nước đoạt giải tập thể chỉ có Vinasun trong ngành taxi. 
Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp vận 
tải, Hợp tác xã và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành 
pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có nhiều đóng 
góp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng Vô lăng Vàng 
2014 cá nhân cho 5 lái xe taxi Vinasun là Nguyễn Thế 
Luông, Nguyễn Văn Tiếc, Hồ Văn Nhuận, Nguyễn 
Trọng Quốc Nam và Phạm Võ Bảo Ngọc. Trong đó 
Nguyễn Thế Luông là lái xe taxi 2 năm liền đoạt giải, 
được Ban tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Nhà hát Đài 
Tiếng nói Việt Nam.

    Thực hiện kế hoạch Ban nữ công 2014. 
Công đoàn cơ sở Vinasun đã cử 40 chị là cán 
bộ nữ công, nữ công nhân lao động tập huấn 
chuyên đề “Kiến thức dinh dưỡng để phụ nữ 
khỏe đẹp và tràn đầy năng lượng”. Đây là 
dịp để các chị nữ công, nữ công nhân lao 
động Vinasun giao lưu sinh hoạt với các đơn 
vị bạn trong Quận 5, đồng thời biết phương 
pháp bảo vệ sức khỏe cho mình, gia đình 
nói riêng và cho xã hội nói chung, về phẩm 
chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước (giai đoạn 2010-2015).

Từ trái sang Nguyễn Thế Luông, Hồ Văn Nhuận, Phạm Võ Bảo Ngọc, 
Nguyễn Trọng Quốc Nam và Nguyễn Văn Tiếc
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LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI LẦN THỨ 12

Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành vinh dự được UBND TP.HCM tặng 
Huy hiệu TP.HCM
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LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI LẦN THỨ 12

   Ngày 27/11/2014, tại nhà hát Bến 
Thành đã tổ chức trọng thể Lễ hội 
Truyền thống Vinasun Taxi - 2014. 
Đây là sự kiện quan trọng được tập 
thể lái xe chờ đón nhất trong năm.
    Lễ hội đã trao thưởng cho các lái 
xe xuất sắc nhất với phần thưởng 
tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. 
    Dịp này, UBND TPHCM cũng đã 
tặng 14 Bằng khen cho tập thể và 
cá nhân xuất sắc nhất Công ty.

HĐQT và Ban TGĐ rót sâm banh khai hội mừng công 2014

Từ trái sang Hai lái xe đoạt Giải 
nhất bảo quản xe tốt Lê Nhân Vị và 
Phạm Thanh Long

Lái xe Nguyễn Thế Luông (x) lần thứ 3 đoạt giải Nhất doanh 
thu và lần thứ hai nhận phần thưởng là chiếc Honda SH 
Mode. Vợ chồng anh cũng được ông Chủ tịch HĐQT tặng 
cặp vé du lịch Hà Nội Hạ Long

Lái xe Nguyễn Thị Ngọc Thạch là nữ tài xế duy nhất nhiều 
năm liền lọt vào TOP đoạt giải doanh thu cấp công ty 
cũng được ông Chủ tịch HĐQT tặng cặp vé du lịch Hà Nội 
Hạ Long
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Nhân viên Vinasun bắt cướp

    Ngày 17/12/2014, anh Nguyễn Trung Tiếp - Nhân 
viên phòng Thanh tra Pháp chế được công ty tặng 
giấy khen và thưởng nóng 1 triệu đồng vì thành tích 
tham gia bắt cướp giành lại chiếc điện thoại Iphone 6 
cho người đi đường.
    Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 25 phút sáng ngày 
12/12/2014 khi đang trên đường đến công ty làm 
việc, gần đến gần góc đường Hàn Hải Nguyên - 3/2 
anh Tiếp bỗng nghe tiếng người dân hô hoán “cướp, 
cướp…”. Anh Tiếp thấy phía trước một người đang 
bỏ chạy, phía sau có chú xe ôm đuổi theo, đoán biết 
tên cướp phía trước, anh Tiếp cho xe tăng tốc kè sát 
tên cướp và đưa chặn được xe trên cướp. Sau đó anh 
khống chế bẻ tay hắn lấy lại chiếc Iphone cho người 
bị hại, anh cùng bác xe ôm bắt tên cướp giao cho công 
an P.8, Q.11. Cùng thời điểm trên, tên đồng bọn bỏ 
chạy về hướng đường Lò Siêu cũng bị người dân vây 
bắt giao công an phường. 
    Được biết, lợi dụng sơ hở của một phụ huynh 
nam đưa con đi học đứng nhắn tin trước cổng trường 
Nguyễn Hiền, đường Dương Đình Nghệ, hai tên cướp 
đã ngang nhiên cướp chiếc Iphone 6 từ tay nạn nhân, 
hành động của chúng phải trả giá trước pháp luật nhờ 
những người dân tốt bụng, dũng cảm như anh Tiếp.

Phát hiện khách quên tiền trả ngay lập tức
    Lái xe Phạm Văn 
Chất, tài 5612, đội 
A11 chi nhánh 1 
vừa qua được công 
ty khen thưởng 
500.000đ tuyên 
dương cho hành 
động tự giá trả lại 
tài sản cho khách 
hàng. Sự việc xảy 
ra vào lúc 17h 30 

phút ngày 24/10/2014 anh Chất chở khách hàng tên 
Nhung  đi từ tòa nhà Etown, Q.Tân Bình đến địa chỉ 
208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Xuống xe chị Nhung để 
quên chiếc ví có 10 triệu đồng và chiếc điện thoại 
Sony Xperia M, tổng trị giá tài sản bỏ quên là 15 triệu 
đồng. Sau đó quay xe đi kinh doanh, 30 phút sau anh 
Chất nhận được cuộc gọi từ tổng đài, kiểm tra xe anh 
phát hiện chiếc điện thoại rơi ở hốc giữa hai kẽ ghế, 
chiếc ví thì nằm chỏng chơ dưới sàn xe. Anh Chất báo 
ngay về cho tổng đài xác nhận đã tìm được đồ. Sau đó 
anh cho xe quay lại trả toàn bộ tài sản cho chị Nhung.

Đi ăn tối làm rơi ví tiền

    18 giờ 30 phút ngày 19/10/2014, lái xe Bùi Duy 
Hồng, tài 6967, đội 57 đón một khách nam đi từ 
khách sạn Kim Linh, đường Bùi Thị Xuân, Q.1 đến 
quán Ngon, địa chỉ 134 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1. 
Sau đó anh Hồng tiếp tục cho xe lăn bánh đến Saigon 
Square đón 4 khách Tây đi về chung cư ở Q.7. Khi vừa 
de xe ra khỏi cổng bảo vệ của tòa nhà chung cư, anh 
Hồng chợt nhận được cuộc gọi từ tổng đài hỏi anh có 
phục vụ cuốc khách đến quán Ngon? Anh xác nhận 
mình là người đã chở khách thì được nhân viên tổng 
đài thông báo khách làm rơi chiếc bóp trên xe. Anh 
Hồng lúc này cũng hoảng không biết chiếc bóp có 
bị khách sau lấy mất hay không. Anh ngừng xe ngay 
để tìm, may mắn anh tìm được chiếc bóp rơi dưới 
sàn xe. Ngay sau đó anh Hồng quay xe lại khách sạn 
Kim Linh trả lại cho vị khách chiếc bóp bên trong có 
1.250 USD, thẻ tín dụng trước sự chứng kiến của bảo 
vệ khách sạn, nhân viên điều hành Vinasun. Vị khách 
nam vui mừng nói với anh Hồng rằng tiền chẳng đáng 
bao nhiêu nhưng ông lo lắng mất thẻ, anh Hồng nói: 
“May mà chiếc bóp không bị lấy mất, nếu không tôi 
cũng gặp phiền phức. Cả tôi và ông khách đều gặp 
may”. Vị khách vui vẻ kêu anh Hồng chở mình quay 
lại quán Ngon để dùng bữa tối. Hành động phát giác 
và nhanh chóng trả lại tài sản cho khách của anh 
Hồng được công ty khen thưởng 500.000đ.
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Chiếc áo khoác bạc triệu

    Anh Hùng đi cùng người nhà từ sân bay về Gò Vấp, 
xuống xe bỏ quên chiếc áo khoác có giá… bạc triệu vì 
bên trong có 1 lượng vàng 9999 và 8 triệu đồng, tổng tài 
sản ước tính khoảng 40 triệu đồng. Anh Hùng và người 
nhà tưởng chừng tiền, vàng một đi không trở lại nhưng 
không ngờ hơn 30 phút sau, bác tài xế đã liên hệ trực 
tiếp với anh Hùng ngừng ngay đầu hẻm trao lại chiếc áo 
có đầy đủ tài sản cho anh. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 8/12/2014, 
anh Hùng và bà cụ đón chiếc taxi do bác tài Trần Văn 
Út đi từ sân bay quốc nội đến đường Thống Nhất, Q.Gò 
Vấp. Xuống xe, cả hai vị khách quên chiếc áo khoác 
trên băng ghế sau tài xế. Anh Út không hay biết tiếp 
tục cho xe quay về sân bay kiếm khách. Khi đến gần 
sân bay, anh Út nhận được cuộc gọi từ tổng đài kiểm 
tra chiếc áo khoác khách bỏ quên có tiền, vàng. Nhìn 
ra phía sau xe anh Út thấy ngay chiếc áo khoác, ngay 
lúc ấy anh cho xe quay lại đường Thống Nhất và điện 
thoại liên lạc với anh Hùng trao trả toàn bộ tài sản cho 
khách hàng. Hành động thật thà của anh Út đã được 
công ty tuyên dương tặng bằng khen và 500.000đ vào 
sáng ngày 22/12/2014.

Tìm được bác tài nhờ may mắn

    Công ty vừa thưởng cho tài xế Phan Văn Phương 
(tài 3731, đội 41, chi nhánh 11) 500.000đ vì hành 
động tự giác trả lại cho khách hàng chiếc giỏ xách 
có 40.000.000đ và thùng hải sản tươi sống nặng 
2 kg.
    Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11/11/2014, anh 
Phương được chị Thảo ngoắc xe đi từ 370 Lê Trọng 
Tấn, Q. Tân Phú đến Q.6, khi xuống xe chị Thảo 
để quên chiếc túi xách bên trong có 40 triệu đồng 
và thùng hải sản tươi ở dãy ghế phía sau lưng tài 
xế. Sau đó anh Phương dừng xe lại Q.6 chờ đón 
khách tiếp theo. Một lúc sau, vị khách đi ra hỏi 
anh Phương có phải là người đã chở mình, vì chị 
đã để quên đồ trên xe. Ngạc nhiên, anh Phương vội 
mở cửa xe cho khách thì phát hiện toàn bộ tài sản 
đang nằm dãy ghế phía sau. Chị Thảo cho biết, chị 
đã gọi điện báo tổng đài và chị ra đây kiếm bác tài 
“cầu may” hi vọng bác tài chở mình chưa đi xa. 
Anh Phương cũng nhẹ cả người bởi theo anh: “Tôi 
đã không chở bất kỳ cuốc khách nào tiếp theo, nếu 
chở bị người ta lấy mất tôi cũng không biết, khách 
đến hỏi lấy đâu trả chứ, thiệt là may mắn”.

Công đoàn Vinasun: Giải khuyến khích Hội thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Hưởng ứng cuộc vận động thi viết 
bài tìm hiểu và thuyết trình nhân Kỷ 
niệm 45 năm ngày thực hiện Di chúc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014) 
do Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ 
chức, Công đoàn cơ sở Vinasun đã 
phát động phong trào và tuyển chọn 
đề cử 2 công đoàn viên có bài hay 
nhất tham gia. 
   Kết quả công đoàn viên Nguyễn Văn 
Quý thuộc Tổ Công đoàn Phòng Tuyển 
dụng và Đào tạo đã đạt giải khuyến 
khích Hội thi.
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Thoát ly thân phận chạy khoán
    Bắt đầu câu chuyện, anh Vũ kể 
rằng: Nghề lái taxi gắn bó với anh 
gần 20 năm, anh cầm vô lăng từ 
năm 1996, lúc bấy giờ taxi chưa 
rần rần như bây giờ việc kiếm 
tiền khá dễ dàng, anh chạy khoán 
“sướng” vô cùng, xe ít nhu cầu đi 
lại nhiều, cuộc sống nhờ vậy đủ 
đầy. Cũng nhờ chạy xe, anh có tiền 
mua đất ở Q.8, thời gian sau anh 
để dành được hơn 30 triệu đồng, 
lúc bấy giờ vàng rẻ nên số tiền 
hơn 30 triệu là khá lớn anh Vũ bèn 
quyết định cất nhà, gia đình anh 
từ đó ổn định, an cư lạc nghiệp. 
Xong, nhờ “tổ đãi” nên anh tiếp tục 
gắn bó với hãng xe khoán mặc dù 

tình hình của hãng này xuống dốc 
không phanh, khách mất dần, đến 
lúc không “trụ” nổi, anh Vũ mới 
quyết định về lái cho Vinasun vào 
ngày 6/1/2013. Anh nói: “Tôi lái 
taxi nhiều năm có kinh nghiệm, 
dù có lượng khách quen nhất định 
nhưng thời điểm đó cũng không 
thể sống nổi buộc phải dứt áo 
ra đi. Nói chung, tài xế như con 
chim, ở đâu đất lành thì chim về 
đậu. Trước khi về Vinasun tôi cũng 
“nhòm ngó đông tây” và xác định 
Vinasun sẽ là điểm cuối cùng tôi 
dừng chân”. 
    Một điều khá lạ là cậu con trai 
đầu của anh - Trần Hoàng Sang 
đã đầu quân lái cho Vinasun trước 

cả cha mình. Cậu vào Vinsun khá 
sớm, từ ngày 30/9/2010. Anh Vũ 
trần tình: “Có nhiều người thắc 
mắc tại sao hai cha con làm cho 2 
hãng khác nhau? Cháu phải chạy 
cùng hãng để tôi dìu dắt đỡ đần 
chứ? Vấn đề này tôi là người khá 
thoáng, đối với con cái tôi không 
ép buộc, tôi chỉ định hướng chỉ 
dẫn góp ý cho chúng. Khi cháu 
Sang học cấp 3 nó quyết định 
không muốn đi học nữa, muốn ra 
đời đi làm. Nó bảo với tôi muốn 
học lái xe để theo nghề như cha. 
Tôi cho cháu đi học, học xong nó 
về lái cho một hãng taxi vì ở đó có 
điểm tiếp thị, không cần phải bôn 
ba chạy khoán như tôi. Chạy được 

Vinasun sẽ là điểm dừng chân
              cuối của tôi

MINH ANH

Trong số 9 gia đình đạt danh hiệu gia đình có nhiều người lái taxi trong năm nay được công ty tôn vinh 
có gia đình anh Trần Hoàng Vũ. Gia đình anh có tất cả 4 người: vợ chồng anh và 2 người con trai thì bản 
thân anh và cả hai người con trai đã đầu quân về Vinasun, cô con dâu vừa cưới hơn 1 tuần cũng “xuất 
thân” là nhân viên tổng đài Vinasun, chỉ có vợ anh “ngoại đạo” làm việc ở chợ Bình Điền. Theo anh Vũ, 
cuộc sống gia đình anh đã đổi thay nhờ gắn bó sau tay lái.

Gia đình lái xe Trần Hoàng Vũ
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Học bằng lái xong tôi vào lái taxi 
cho một hãng taxi nọ không bị 

quá nhiều áp lực về doanh số, đó là 
điểm khởi đầu thuận lợi cho những 
tài xế mới vào nghề như tôi. Làm 
việc hơn 2 năm, tôi cảm thấy cần 
một nơi phát huy khả năng “kiếm 
tiền” tốt hơn nên tôi đã theo chân 
bạn bè chuyển sang Vinasun từ 
năm 2010. Phải nói rằng, mới vừa 
vào Vinasun doanh thu của tôi ngay 
lập tức đã tăng gấp đôi, điều này 
đồng nghĩa với thu nhập tôi tăng 
gấp 2 lần. Đây chính là động lực 
giúp tôi gắn bó với Vinasun đến 
ngày hôm nay. Bên cạnh đó tôi còn 
giới thiệu ba tôi và em trai vào làm 
chung. Hiện nay mỗi ca tôi kiếm 

được khoảng 600.000đ - 900.000đ 
tùy thuộc vào ngày đắt hay ế khách. 
Vậy nên mỗi tháng thu nhập cũng 
tầm 8 - 9 triệu đồng. Đối với một 
người lao động chân tay kiếm được 
số tiền ổn định hàng tháng như trên 
theo tôi là khá lắm rồi. Tôi cũng vừa 
cưới vợ, vợ làm tổng đài, thu nhập 
hai vợ chồng cộng lại cũng kha 
khá, ba mẹ tôi cũng không tạo áp 
lực, chúng tôi chỉ phụ ba mẹ ít tiền 
điện nước, ăn uống nên cuộc sống 
hiện nay khá thoải mái. Tuy không 
giàu có nhưng không lo thiếu trước 
hụt sau. Nói chung, Vinasun là nơi 
tài xế chúng tôi kiếm tiền được, tạo 
dựng được cuộc sống tương đối ổn 
định.

2 năm, cháu nó tự điều nghiên ưu 
thế của các hãng và quyết định 
về lái cho Vinasun cho đến nay. 
Bởi vậy, nói về tuổi nghề tôi hơn 
con trai mình, nhưng nói về thời 
gian “cắm rễ” ở Vinasun con trai 
đến sớm hơn tôi, và tôi cảm thấy 
quyết định làm việc cho công ty 
là đúng đắn, thu nhập ở đây giúp 
tài xế có cuộc sống tương đối ổn 
định”.
Chạy taxi giúp nên cửa nhà
    Anh Vũ cho biết, cậu con trai 
út Trần Hoàng Minh tuổi còn trẻ, 
thích bay nhảy nên anh cho cu 
cậu thoải mái làm công việc mình 
thích. Sau một thời gian chuyển 
đổi nhiều nghề nhưng mức lương 
kiếm được không bằng ba và anh 
trai, Minh cũng đi học bằng lái và 
vào Vinasun làm việc. Anh Vũ kể 
rằng: “Tôi nói với con muốn làm 
ăn thì phải có vốn, mình không 
có tiền mà đi làm công nhân cũng 
rất cực, chỉ có chạy taxi là tương 
đối thoải mái, cố gắng siêng năng 
thì có khi thu nhập còn cao hơn 
nhiều ngành nghề lao động chân 
tay khác. Chạy bên Vinasun có sự 
may mắn, đồng lương cao hơn, 
không biết đường thì đi khách 
vãng lai, không biết điểm đậu 
vào điểm tiếp thị, từ từ nghề dạy 
nghề. Tôi chỉ gợi ý và con tự lựa 
chọn hướng đi cho mình, kết quả 
bây giờ cả 3 cha con đều làm 
việc cho Vinasun”.
    Anh Vũ tâm sự: Có người hỏi 
tôi, chạy theo hình thức nào thích 
hơn? Thật sự thì chạy khoán thoải 
mái hơn nhưng với điều kiện phải 
có khách, chạy có khách thì lời 
khá cao nhưng khi lỗ phải móc 
tiền túi bù vào. Còn ở Vinasun có 
những ràng buộc riêng và tính 
theo hình thức ăn chia. Đặc biệt, 
ở bên này không lo thiếu khách, 
Vinasun đi đến đâu cũng có điểm 
tiếp thị, điểm đài nổ cũng nhiều, 
đến đâu có khách ưa chuộng 
đến đó. Bây giờ, sau mỗi ca thu 
nhập thuần của tôi tầm 600.000đ 
- 700.000đ, tính chung lương 
trung bình 8 - 9 triệu đồng/tháng 

xem như ổn định, năm 2013 tôi 
đóng thuế nhu nhập 2,1 triệu đồng. 
Mặc dù cả nhà đi làm ai cũng có 
thu nhập nhưng anh Vũ cho biết, 
phải mất 3 - 4 năm nữa vợ chồng 
anh mới khỏe, bởi vì anh vừa xây 
lại ngôi nhà có chiều rộng hơn 3 
mét và chiều dài hơn 9 mét, đổ 1 
lửng 1 lầu bằng tiền vay ngân hàng, 
tầng lầu anh xây 2 phòng cho 2 con 
trai. Anh Vũ xác nhận, nghề lái taxi 
giúp anh nên cửa nên nhà, anh nói 
“Thiệt tình nếu không chạy taxi tôi 
chỉ còn biết chạy xe ôm. Tôi không 
phụ nghề và nghề không phụ tôi, 
đó là điều may mắn”.

    Anh Vũ cho biết, hiện anh đang 
chạy chung tài với con trai lớn Trần 
Hoàng Sang. Theo anh, hai cha con 
chạy chung xe rất thuận lợi, bởi vì 
việc chạy chung tài để bắt cặp một 
đồng nghiệp nếu không thuận rất 
khó chạy, ví như buổi sáng đổ xăng 
thiếu hụt 1 -2 lít xăng cằn nhằn cãi 
cọ nhau là lên xe khó chạy ngay. 
Hay người lo chăm chút cho chiếc 
xe kẻ thả nổi không quan tâm gọn 
gàng sẽ sinh ra bực bội khó chạy vô 
cùng. Anh Vũ tiết lộ, cậu con trai 
còn kỹ hơn mình nên anh rất yên 
tâm về con trai. 

Con trưởng
Trần Hoàng Sang:
Vinasun là nơi sống được
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Tôi mới vào Vinasun ngày 
11/6/2014, trước đó tôi 

lông bông qua đủ thứ nghề 
như lót thảm, làm thạch cao, 
điện lạnh… với mức lương 
4 - 5 triệu đồng/tháng. Tiền 
kiếm được chỉ đủ mình tôi xài, 
không dư. Sau này thấy công 
việc bấp bênh, làm cực rinh 
nặng, tiền lương thấp nên tôi 
học bằng lái theo nghề taxi 
của ba và anh trai. 
    Mấy ngày đầu vào nghề 
chạy cũng chua lắm, không 
có khách, ca đầu tôi chịu lỗ. 
Ba và anh trai khuyến khích: 
“Mới vô nghề phải chịu thời 
gian đầu vì chưa quen xe, rớt 
điểm cũng là chuyện thường, 
nên đậu xe ở những chỗ xếp 
tài”. Được ba và anh trai 
khuyên nhủ tôi được lên tinh 
thần, không nản lòng, cố gắng 
vượt qua những khó khăn, 
học hỏi bám nghề. Nhưng, 
đi lái taxi tôi nghiệm ra điều 
“khó nhằn” nhất là ứng xử với 
khách hàng. Người ta lên xe 
mình thuộc nhiều thành phần 
lắm, mình phải lựa lời mà nói 
sao cho êm tai. Có người rất 
khó tính, đòi hỏi đủ thứ mà 
toàn đòi mình quẹo vào những 

con đường “độc” một chiều, 
cấm quẹo. Còn khách say xỉn 
thì khỏi phải nói. Nhưng tôi 
tập cho mình cái tính quen 
im lặng hoặc nếu nói thì phải 
ngọt nhẹ tìm lời vuốt họ cho 
qua một cuốc xe. 
    Nhưng khi gắn bó với nghề 
rồi tôi nhận thấy lái taxi cũng 
có những ưu điểm như thoải 
mái không bị ràng buộc về giờ 
giấc, chỉ bị áp lực về doanh 
thu làm sao để không bị rớt. 
Tôi thường chạy đến nửa đêm 
là nghỉ ngơi. Ba cha con lái 
chung hãng rất lợi, tôi được ba 
và anh trai hỗ trợ nhiều hơn, 
đi xa không biết đường gọi 
điện hỏi ba hoặc anh trai, ế 
khách được người nhà san sẻ… 
Sai khi làm việc hơn 6 tháng 
tôi quyết định gắn bó lâu dài 
với taxi Vinasun. Nhiều lúc tôi 
nghĩ biết lái taxi vui như vậy 
đã vào sớm hơn. Nhưng bây 
giờ cũng không muộn, tôi còn 
trẻ còn sức làm được nhiều và 
cũng tích lũy được kha khá vì 
thu nhập của tôi hiện thường 
xuyên trên 6 triệu đồng/tháng. 
Bây giờ tôi ý thức được mình  
phải có cái nghề, công việc ổn 
định cha mẹ mới vui.

Con út Trần Hoàng Minh: 
Ở Vinasun khiến tôi yêu nghề lái taxi

Quên Iphone khi xạc pin trên taxi

    Anh Trần Hữu Phương, tài 2343, đội 
64 chi nhánh 7 được công ty thưởng nóng 
500.000đ vì đã tự giá trả lại khách hàng 
chiếc Iphone 6 trị giá 20 triệu đồng bất chấp 
đêm hôm khuya khoắc. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ 30 phút khi 
anh Phương chở hai hành khách đi từ đường 
Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú đến Nguyễn 
Huệ, Q.1. Khi lên xe, chị Nhung khách hàng 
hỏi bác tài có nơi xạc điện thoại không? 
Anh Phương giúp chị xạc chiếc Iphone và 
đặt nó nằm trong chiếc hộc gần cần số và 
quay sang dặn chị Nhung “Điện thoại chị 
tui xạc để đây nha, lát xuống xe chị nhớ 
lấy kẻo quện!”. Thế nhưng, khi xuống xe cả 
anh Phương và chị Nhung quên bén chiếc 
Iphone. Anh Phương cho xe lăn bánh đến 
ngã sáu Dân chủ chở tiếp 4 vị khách, chạy 
được một đoạn ngắn anh Phương nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài khách để quên Iphone, 
anh chợt nhớ ra xác nhận với tổng đài, anh 
vội mang chiếc Iphone cất kỹ cho khách. 
Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày 11/11/2014 
anh Phương đã trả lại chiếc Iphone cho chị 
Nhung ngay tại văn phòng công ty. Anh nói: 
Chị Nhung có gọi vào chiếc Iphone nhưng 
do điện thoại để chế độ im lặng nên tôi 
không biết, may mà chiếc điện thoại để ở 
vị trí chiếc hộc gần cần số, nếu mất khách 
“mệt” mà tôi cũng gặp rắc rối.
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Lái xe Nguyễn Dũng: Trong 30 phút tìm trả 
lại cho khách tài sản trên 200 triệu đồng

Tài xế chờ sẵn trả khách 50 triệu đồng

    8 giờ sáng ngày 1/12/2014 cả gia đình chị Lâm Thị 
Lý ngoắc chiếc taxi Vinasun trên đường Bùi Thị Xuân, 
Q. Tân Bình đi đến phở Quỳnh, địa chỉ 65 Nguyễn 
Trãi, Q.1. Khi xuống xe chị Lý để quên chiếc túi xách 
có tài sản lớn dưới sàn xe băng ghế sau lưng tài xế. 
Trong túi bao gồm: 1 Ipad 4, 1 điện thoại Samsung 
Galaxy Note 3, 1 Iphone 6, bằng đại học Y, thẻ xanh, 
8.372 USD. Tổng tài sản trị giá trên 200 triệu đồng. 
Hoảng hốt chị Lý nhanh chóng điện thoại lên công ty 
nhờ tìm chiếc xe đã chở mình với thông tin mờ mịt: 
Đi xe 7 chỗ, tiền cước 117.000đ, không nhớ số tài, số 
xe, tên tài xế. Sau đó cả gia đình chị Lý thấp thỏm chờ 
đợi công ty tìm giúp bác tài chở mình trong hơn 4.000 
chiếc taxi Vinasun đang kinh doanh. Khoảng 30 phút 
sau, chị Lý nhận được tin từ tổng đài Vinasun có bác 
tài Nguyễn Dũng, tài 4511, đội 15, chi nhánh 3 thông 
báo đang giữ chiếc túi và yêu cầu chị đến công ty nhận 
lại. Lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình chị Lý đã 
nhận lại toàn bộ tài sản do chính tài xế trao tận tay. 
Nhận lại tài sản, chị Lý cảm động nói: “Tôi không ngờ 
nhanh như vậy đã tìm được chiếc túi, cảm ơn bác tài 
thật thà, cảm ơn Vinasun đã nhiệt tình giúp đỡ”. 
    Tường thuật lại sự việc phát hiện chiếc túi, lái xe 
Nguyễn Dũng kể: “Khi gia đình chị Lý xuống quán 
phở Quỳnh, tôi tiếp tục đón thêm một cuốc khách trên 
đường Nguyễn Trãi, vị khách đi một mình nên ngồi kế 
bên tôi vì vậy không ai biết đến sự tồn tại của chiếc 
túi, khi tôi chạy đến đường An Dương Vương, Q.5 thì 
nghe bộ đàm thông báo, nhìn ra phía sau tôi mới phát 
hiện chiếc túi nên vội gọi về xác nhận. Tổng đài bảo 
tôi mang gấp về công ty vì bên trong có tài sản lớn, 
khách hàng đang rất sốt ruột tìm kiếm. Giây phút trao 
lại toàn bộ vật dụng, tiền bạc cho chị Lý tôi cảm giác 
thật thoải mái và thanh thản, nhìn gia đình chị ấy vui 
mừng tôi cảm nhận được mình làm được một việc ý 
nghĩa biết bao”. Anh Dũng còn cho biết, đây là lần 
đầu tiên anh lên công ty trả lại cho khách số tài sản 
lớn nhưng không phải là lần đầu anh trả đồ cho khách. 
Trong 5 năm lái xe cho Vinasun anh đã nhiều lần chủ 
động trả cho khách điện thoại, túi quần áo…

    Một trường hợp hi hữu khách bỏ quên đồ cuống 
cuồng đi tìm tài xế, trong khi tài xế về công ty “báo 
án” ngồi uống trà chờ khách. Vị khách mừng rỡ khi 
bước vào văn phòng công ty đã thấy tài xế ngồi sẵn 
chờ mình.
    Cặp vợ chồng khách hàng may mắn đó là ông 
Nguyễn Minh Tịnh và bà Liêu Mỹ Lan. Theo lời kể 
của bà Lan, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/11/2014 
ông bà đón xe đi từ cư xá Lãnh Binh Thăng, Q.11 
đến Xóm Đất ghé vào nhà người quen gửi đồ để ông 
bà tiếp tục đi bệnh viện khám bệnh, do chủ nhà đi 
vắng đợi lâu nên bác tài xin đi trước kiếm khách. Sau 
khi xe lăn bánh, khoảng 5 phút sau bà Lan tá hỏa đã 
để quên chiếc túi quan trọng nhất trên xe taxi, trong 
túi có 50 triệu đồng tiền bà mang theo khám chữa 
bệnh cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân và chiếc điện 
thoại Samsung Galaxy Win. Bà tức tốc điện thoại 
báo cho tổng đài Vinasun nhờ hỗ trợ chỉ với thông tin 
duy nhất là trả tiền cước 12.000đ. Sau đó, vợ chồng 
bà tất tả đón xe lên công ty để… nhận diện hình ảnh 
tài xế. Chưa hết bàng hoàng vì mất của, vừa bước 
vào văn phòng giải quyết khiếu nại khách hàng ông 
bà vui mừng khi gặp ngay bác tài chở mình đã ngồi 
chờ trả lại tài sản cho ông bà. Giọng nghèn nghẹn, 
bà Lan nói” “Thiệt là không có niềm vui nào tả xiết, 
lúc biết chiếc túi quên trên xe tôi như đứng tim, 50 
triệu là toàn bộ số tiền để mang đi khám chữa bệnh, 
nếu mất tôi không biết phải làm sao. Tôi cứ nghĩ rằng 
lên công ty cầu may, nếu tìm được tài xế phải mất 
thời gian rất lâu. Thế nhưng, thật may mắn tôi gặp 
bác tài tốt bụng, còn ngồi sẵn chờ tôi, tôi thật sự bất 
ngờ và cảm ơn chú ấy nhiều lắm”
    Người chở vợ chồng bà Lan là tài xế Võ Hồng 
Khanh (tài 7074, đội 47, chi nhánh 8). Anh Khanh 
kể: “Tôi đang chở lượt khách kế tiếp thì nghe tiếng 
điện thoại từ dãy ghế sau, tôi quay lại phát hiện chiếc 
túi bèn gọi báo tổng đài, bỏ khách xuống xong tôi về 
công ty ngồi chờ vợ chồng cô Lan lên nhận luôn”. 
Sau khi nhận lại đầy đủ tài sản, vợ chồng bà Lan nhờ 
tiếp anh Khanh chở đến bệnh viện khám chữa bệnh.
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Vinasun Green Taxi
Chương trình “Mở cửa nhận quà”

Chào mừng 
kỷ niệm 
Công CP 

Ánh Dương Xanh 
Việt Nam (Vinasun 
Green Taxi) có mặt 
tại Đà Nẵng năm 
thứ 4 đồng thời tri ân khách hàng đã ủng hộ, Vinasun 
Green Taxi đã triển khai chương trình khuyến mại 
“Mở cửa nhận quà 2014” từ ngày 19/10 đến hết 
ngày 7/12/2014.  Khách trúng thưởng được bốc thăm 
một cách ngẫu nhiên có sự hỗ trợ của hệ thống định 
vị toàn cầu (GPS) mà Vinasun Green Taxi đã áp dụng 
công nghệ tiên tiến nhất để theo dõi, giám sát hành 
trình nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng một 
cách tốt nhất.
    Chương trình khuyến mại đã trao các giải thưởng 
giá trị như Giải đặc biệt SmartTV Sony. 
    Khách hàng đầu tiên là một cô gái mới đi taxi 
Vinasun lần thứ hai, sự may mắn đã làm cô vô cùng 
bất ngờ và cảm động, nhất là phong cách phục vụ 
nhiệt tình, chu đáo của lái xe Vinasun khiến cô rất ấn 
tượng. Một trường hợp may mắn khác là người chồng 
đưa vợ đi sinh bằng taxi đã trúng thưởng. Ngoài ra, 
Vinasun Green Taxi còn đón tiếp nhiều khách hàng 
may mắn khác đến nhận quà mỗi ngày. Mỗi người 
có mỗi hoàn cảnh riêng nhưng cùng chung một niềm 
vui là may mắn và hài lòng về dịch vụ
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Truy tìm lượt khách thứ 2 lấy lại giỏ tiền 
có 50 triệu đồng

    Chiếc giỏ xách chứa 50 triệu đồng bị lượt khách lên 
sau lấy, bác tài quyết tâm tìm lại trả cho khách hàng. Câu 
chuyện lỳ lạ này đã xảy ra với bác tái Trần Chiến Khu, tài 
6188, đội 15, chi nhánh 3. 
    Vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 12/10/2014, tài xế Trần 
Chiến Khu đón những vị khách gặp tai nạn từ một chiếc 
xe hơi đi từ QL13 - Bình Dương đến Miếu Ông Cù - Bình 
Dương, khi xuống xe do đồ đạc cá nhân của khách nhiều 
nên anh Khu nhắc nhở: Anh chị xem xét mang đầy đủ đồ 
xuống xe nhé, đừng để quên, xe em chạy về thành phố sẽ 
khó khăn quay lại…”. Các vị khách gật gù và cam đoan đã 
mang hết đồ xuống xe. Trên đường trở về thành phố, đến 
cầu Ông Bố có hai vị khách ngoắc anh Khu chở về cầu Phú 
Long. Lượt khách thứ hai xuống xe xong, anh Khu tiếp tục 
cho xe lăn bánh về TP.HCM được 5 phút thì bỗng nghe 
tổng đài gọi hỏi anh kiểm tra về chiếc giỏ tiền khách bỏ 
quên, tấp vô lề kiểm tra xe anh Khu không tìm thấy chiếc 
giỏ xách, nhớ lại lượt khách thứ hai xuống xe ghé vào 
quán phở tại cầu Phú Long, anh Khu nhanh chóng cho xe 
quay lại với hi vọng gặp được hai vị khách để hỏi có lấy 
nhầm chăng. Thật may mắn khi anh đến nơi, khách vẫn 
còn đang “chiến đấu” với hai tô phở, nghe anh Khu hỏi, 
hai vị khách ngớ người nhìn xuống tìm trong đống giỏ của 
mình, hai vị phát hiện có một chiếc túi xách lạ và đưa trả 
lại cho anh Khu, cô khách nữ nói: “Lúc lấy đồ xuống tui 
cũng không để ý, anh không quay lại tui cũng không biết 
mình lấy nhầm túi của người ta”. Sau đó, được tổng đài 
cho số điện thoại, anh Khu gọi trực tiếp cho vị khách bị 
mất giỏ là anh Hải và đứng tại cầu Phú Long chờ anh Hải 
đến trà lại đầy đủ tài sản cho anh. 
    Đánh giá cao sự trung thực và nhiệt tình tìm lại tài sản 
cho khách của anh Khu, công ty đã thưởng nóng cho anh 
500.000đ

Trả lại cho khách Hàn Quốc
80 triệu đồng bỏ quên trên taxi

    Sáng ngày 22/12/2014, tại văn phòng công ty, 
ông Tạ Long Hỷ đã trao giấy khen và phần thưởng 
500.000đ cho bác tài Nguyễn Bá Nhã, tài 6603, 
đội A12, chi nhánh 1 - Người đã trả cho khách 
hàng Hàn Quốc tài sản ước tính 80 triệu đồng 
trong buổi tối ngày 13/12/2014.
    Theo lời kể của anh Nhã, khoảng 17 giờ 30 
phút chiều ngày 13/12 anh đón hai người khách 
Hàn Quốc đi từ khách sạn Nikko, Q.5 đến khách 
sạn New World, Q.1 và đón lên xe thêm 3 người 
khách, cả 5 người kêu anh chở đến nhà hàng 
Pháp ở địa chỉ 38, Nguyễn Ưu Dĩ, Q.2. Do hôm 
ấy trời mưa to nên khách vừa xuống xe anh Nhã 
đón ngay cuốc khách khác lên xe, cứ thế khách 
lên xuống xe liên tục. Hơn 21 giờ, anh Nhã nhận 
được cuộc gọi từ tổng đài yêu cầu kiểm tra kiếm 
chiếc túi khách bỏ quên. Tuy đang chở khách đi 
Bình Chánh nhưng anh Nhã nhanh chóng cho 
xe tấp vào lề kiểm tra thì phát hiện có một chiếc 
túi nằm sâu dưới ghế ngồi kế bên tay lái. Phục 
vụ khách xong, anh Nhã quay xe về khách sạn 
Nikko trả lại toàn bộ tài sản gồm 3.500USD, 
10.000.000đ, con dấu công ty và toàn bộ giấy tờ 
xe cho người khách Hàn Quốc Hong Shih Jhe vào 
lúc 22 giờ 15 phút trước sự chứng kiến của điều 
hành Vinasun, nhân viên khách sạn Nikko. Anh 
Nhã chia sẻ, lái cho Vinasun hơn 6 năm với mức 
lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng, anh đã từng 2 
lần được công ty khen thưởng 100.000đ/lần khi 
trả lại cho khách valy, đồ đạc, nhưng đây là lần 
đầu tiên anh trả lại số tiền lớn cho khách, anh 
Nhã nói: “Người ta mất đồ cũng như mình mất, 
có thì phải trả lại, tham lam làm chi”.
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Đội 1: Nguyễn Khắc Huy (Tài 2246) - Trần Nam Trung (Tài 5132) - 
Nguyễn Hữu Lộc (Tài 6827) - Amu Samad (Tài 2561) - Phùng Văn Hiệp 
(Tài 3954) - Trương Minh Hiếu (Tài 4113) - Lê Minh Đức (Tài 7056) - 
Nguyễn Phát Đạt (Tài 6565) - Lê Huỳnh Công Minh (Tài 2561) - Trương 
Quốc Ân (Tài 4134)
Đội 2: Sỹ (Tài 2161) - Nguyễn Văn Tươi (Tài 6639) - Trần Khải Lai (Tài 
5495) - Trần Đình Kiệt (Tài 3122) - Dương Triều Lâm (Tài 5495) - Trần 
Phước Nhân (Tài 6734) - Trần Quang Huy (Tài 3617)
Đội 3: Dương Quang Hải (Tài 7118) - Nguyễn Thanh Quang (Tài 4204) 
- Đàm Tiến Quý (Tài 3940) - Quách Văn Thắng (Tài 6646) - Dương 
Quang Hải (Tài 7118) - Lê Minh Cường (Tài 3748) - Nguyễn Văn Tuấn 
(Tài 5252) - Trần Quốc Đạt (Tài 4424)
Đội 4: Trương Thế Hạo (Tài 6002) - Nguyễn Hồng Chí (Tài 7058) - Trần 
Văn Châu (Tài 3814) - Hoàng Hoa Kim Long (Tài 4037) - Mai Tấn Phát 
(Tài 4169) - Trương Thế Hạo (Tài 6002) - Huỳnh Minh Nhu (Tài 4077) 
- Nguyễn Văn Đời (Tài 7459) - Chu Văn Long (Tài 5235) - Lê Thanh 
Tuấn (Tài 3233) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 1592) - Tô Minh Đức (Tài 
7151) - Trần Văn Châu (Tài 3814) - Mai Tấn Phát (Tài 7617)
Đội 5: Ngô Duy Dương (Tài 1826) - Nguyễn Vũ Minh Luân (Tài 4961) - 
Nguyễn Đình Thanh (Tài 3389) - Lê Quốc Vẹn (Tài 6805) - Trần Ngọc 
Thanh Sơn (Tài 7144) - Tạ Văn Huy (Tài 1595) - Nguyễn Ngọc Hợi (Tài 
6934) - Ngô Duy Dương (Tài 1826) - Trần Tân Trung (Tài 7144) - Lê 
Văn Hải (Tài 4664) - Dương Hoàng Thanh (Tài 4773)
Đội 6: Nguyễn Xuân Trường (Tài 7299) - Trần Thanh Long (Tài 6833) - 
Nguyễn Văn Từ (Tài 4843) - Nguyễn Hoàng Ân (Tài 5394)
Đội 7: Trần Tiến Phong (Tài 5016) - Dương Tấn Đạt (Tài 7600) - 
Nguyễn Đình Phúc (Tài 5418) - Nguyễn Đình Phúc (Tài 5418) - Huỳnh 
Bá Đạt (Tài 7600) - Trần Ngọc Dũng (Tài 3093) - Trần Tự Nhơn (Tài 
2557) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 4870) - Nguyễn Xuân Bảy (Tài 2119) 
- Nguyễn Công Năng (Tài 7625)
Đội 8: Huỳnh Văn Giác (Tài 1982) - Nguyễn Văn Măng (Tài 1825) 
- Trần Văn Tâm (Tài 4964) - Đỗ Hoàng Sơn (Tài 5329) - Huỳnh Văn 
Giáp (Tài 1982) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 6777) - Nguyễn Văn Triệu 
(Tài 4507)
Đội 9: Hoàng Mạnh Quỳnh (Tài 4203) - Nguyễn Hữu Thọ (Tài 2333) 
- Hoàng Minh Lợi (Tài 1566) - Phạm Văn Biên (Tài 5450) - Trần Thái 
Quy (Tài 1566) - Nguyễn Thanh Cường (Tài 4456) - Phùng Minh Đoàn 
(Tài 2333) - Nguyễn Thanh Cường (Tài 4456) - Phạm Văn Nam (Tài 
7573) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4456) - Mai Thế Thanh (Tài 2358)
Đội 10: Phạm Thái Ân (Tài 3948) - Nguyễn Lê Thanh (Tài 4014) - 
Matly (Tài 3682) - Lê Hoàng Tâm (Tài 4677) - Nguyễn Văn Cường (Tài 
2241) - Nguyễn Trường Thi (Tài 3507) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 7331) 
- Nguyễn Quốc Công (Tài 1950)
Đội 11: Lê Trọng Cường (Tài 4481) - Nguyễn Thành Tứ (Tài 6942) - 
Nguyễn Đức Linh (Tài 5752) - Nguyễn Duy Khanh (Tài 6070) - Trần 
Quang Minh (Tài 4481) - Võ Văn Đông (Tài 5077) - Nguyễn Văn Niệm 
(Tài 6781) - Lê Kim Tùng (Tài 4606) - Nguyễn Phúc Hiệp (Tài 3751) - 
Bùi Viết Hữu (Tài 4274) - Huỳnh Huy Bằng (Tài 2490) - Đặng Thành 
Danh (Tài 6713) - Hồ Võ Lê Nguyên Vũ (Tài 4274) - Lý Tự Cường (Tài 
4792) - Hồ Phước Quãng (Tài 4412)
Đội 12: Nguyễn Văn Điền (Tài 7363) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4796) - 
Trần Huy Sỹ (Tài 5393) - Ngô Ngọc Phương (Tài 3664) - Trần Văn Đỉnh 
(Tài 4460) - Tống Minh Phụng (Tài 5196)
Đội 14: Trần Quốc Trung (Tài 1813) - Hồ Đình Đức (Tài 3142) - Lê 
Đăng Dũng (Tài 3900) - Hồ Đình Vinh (Tài 6963) - Thái Bình Minh 
Châu (Tài 2292) - Hồ Đình Đông (Tài 1948) - Nguyễn Thanh Tuấn 

Ngọc (Tài 7103) - Hồ Đình Vinh (Tài 6963) - Lê Thạch Thúc (Tài 7003) 
- Nguyễn Xuân Tâm (Tài 1948) - Kim Hoàng Đức (Tài 3430) - Lê Trúc 
Gian (Tài 2268) - Đỗ Hoàng Phúc (Tài 2268) - Trịnh Minh Hải (Tài 
7103) - Nguyễn Tuấn Thuận (Tài 4266) - Phạm Văn Hơn (Tài 3078)
Đội 15: Đặng Hữu Quan (Tài 6125) - Trần Hiếu Liêm (Tài 3028) - 
Nguyễn Văn Phúc (Tài 1991) - Trần Chiến Khu (Tài 6188) - Nguyễn 
Thanh Hải (Tài 4788) - Nguyễn Quốc Anh (Tài 6752) - Ngô Lâm (Tài 
3609) - Hồ Đắc Thụy (Tài 5076) - Phan Minh Quốc Thắng (Tài 7497) - 
Lê Xuân Tú (Tài 2731) - Trần Văn Tâm (Tài 3662) - Đỗ Thanh Duy (Tài 
7193) - Ngô Văn Hùng (Tài 7406)
Đội 16: Mai Anh Dũng (Tài 3112) - Nguyễn Hữu Dũng (Tài 3840) - Đỗ 
Thanh Nguyên (Tài 6750) - Đinh Kim Dũng (Tài 6923) - Huỳnh Hùng 
Sang (Tài 3665) - Hồ Minh Đức (Tài 3812) - Lê Công Thịnh (Tài 4025)
Đội 17: Võ Huy Hoàng (Tài 6930) - Lê Văn Kỳ (Tài 3364) - Nguyễn 
Công Kính (Tài 4476) - Đặng Văn Lắng (Tài 3026) - Thái Đình Thương 
(Tài 2576) - Đào Văn Thúc (Tài 4476) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 5504) 
- Nguyễn Tấn Lực (Tài 4187) - Lê Văn Kỳ (Tài 4171) - Ngô Tấn Tài 
(Tài 6523)
Đội 18: Đặng Hoàng Tuấn (Tài 6745) - Ngô Minh Thiện (Tài 3954) 
- Nguyễn Hoàng AnhTuấn (Tài 5650) - Nguyễn Liêu Đăng Khoa (Tài 
3184) - Nguyễn Hồng Dũng (Tài 2569) - Phan Hồ Ngọc Tuấn (Tài 
3277) - Lê Ngọc Đức (Tài 7538) - Trần Hữu Quang (Tài 3256)
Đội 19: Nguyễn Trường Thu (Tài 5319) - Trần Như Tới (Tài 7226) - 
Nguyễn Trường Thu (Tài 2304) - Trần Quốc Nghị (Tài 3879) - Lệnh 
Tô Há (Tài 5103) - Phan Văn Đạt (Tài 2589) - Lê Văn Long (Tài 6854) 
- Nguyễn Thành Phương (Tài 4395) - Vũ Bá Thành (Tài 3997) - Nguyễn 
Trung Khá (Tài 6182) - Nguyễn Văn Dụ (Tài 3606)
Đội 20: Nguyễn Hữu Minh (Tài 4487) - Nguyễn Văn Phương (Tài 4619) 
- Phạm Quang Luân (Tài 3795) - Lê Anh Phụng (Tài 7569) - Đinh Văn 
Khuyến (Tài 5157) - Hồ Đắc Hảo (Tài 5336) - Dương Hoàng Hóa (Tài 
3557) - Nguyễn Văn Sáng (Tài 5422) - Trần Văn Xinh (Tài 3612) - Trịnh 
Thanh Tùng (Tài 6766)
Đội 21: Phạm Tấn Đạt (Tài 7322) - Nguyễn Phi Quý (Tài 3988) - 
Nguyễn Văn Có (Tài 6791) - Trần Ngọc Hiếu (Tài 3265) - Lũy Tấn 
Dũng (Tài 7513) - Nguyễn Quang Toàn (Tài 7513) - Trần Văn Thanh 
(Tài 5507) - Lê Văn Sức (Tài 3305) - Phan Huỳnh Dề (Tài 4414) - Lê 
Hoàng Quốc Tuấn (Tài 6135) - Đào Thanh Toàn (Tài 5681) - Phạm 
Hoàng Tuấn (Tài 6847) - Trần Thiện Mẫn (Tài 3396)
Đội 22: Nguyễn Thọ (Tài 4320) - Lý Đạt Quang (Tài 2897) - Nguyễn 
Công Trường (Tài 3956) - Bùi Minh Sang (Tài 3816) - Nguyễn Công 
Trường (Tài 3956) - Nguyễn Thọ (Tài 4320) - Nguyễn Thiện Ân (Tài 
7112) - Huỳnh Quy (Tài 4150) - Nguyễn Xuân Trường (Tài 4514) - 
Nguyễn Đình Huy (Tài 4048) - Nguyễn Tiến Lâm (Tài 6958) - Vòng 
Trấn Cường (Tài 2128)
Đội 23: Nguyễn Thanh Tú (Tài 6586) - Nguyễn Kim Hùng (Tài 3863) 
- Nguyễn Hữu Phương (Tài 3714) - Lê Văn Nam (Tài 4791) - Trương 
Xuân Hiều (Tài 3745) - Lại Tiến Nam (Tài 1899) - Nguyễn Thanh Tuấn 
(Tài 6586) - Nguyễn Cẩm Phương (Tài 2055) - Nguyễn Trung Hạnh 
(Tài 4084)
Đội 24: Phạm Hoàng Anh (Tài 6980) - Phạm Viết Dũng (Tài 6900) - Đỗ 
Hữu Trọng (Tài 7312) - Đỗ Ngọc Thượng (Tài 7586) - Đỗ Hữu Trọng 
(Tài 7312) - Lê Hoàng Khâm (Tài 4230) - Phạm Thành Đạt (Tài 2491) - 
Trần Văn Năm (Tài 6143) - Đinh Văn Cường (Tài 3499)
Đội 25: Trương Khắc Cường (Tài 6860) - Phạm Phú Cường (Tài 3540) - 
Lê Hoàng Giang (Tài 4390) - Nguyễn Quang Thắng (Tài 6608) - Hoàng 
Thanh Hùng (Tài 2475) - Nguyễn Văn Chính (Tài 6685) - Đỗ Văn Binh 

(Tài 4087) - Trần Văn Phước (Tài 4044) - Trương Văn Phụng (Tài 4939) 
- Lê Đình Phước (Tài 3848) - Nguyễn Quốc Huy (Tài 4317) - Phạm 
Ngọc Mạnh Hùng (Tài 7506) - Lê Duy Long (Tài 4317) - Đào Chí Dũng 
(Tài 4892) - Nguyễn Hoài Phong (Tài 5258) - Mai Hoàng Trang (Tài 
2259) - Trương Khắc Hạnh (Tài 3961)
Đội 26: Lê Xuân Bảo (Tài 1925) - Dương Đình Xuyên (Tài 2258) - Trần 
Văn Lộc (Tài 1925) - Lã Thanh Hoài (Tài 4535) - Nguyễn Tấn Đạt (Tài 
4434) - Dương Văn Nhiều (Tài 3381) - Phan Thanh Duy (Tài 7054) - 
Nguyễn Văn Thi (Tài 3741) - Đỗ Bá Tâm (Tài 6686) - Nguyễn Trọng 
Nam (Tài 3500) - Vũ Lê Quân Bảo (Tài 5505)
Đội 27: Hồ Hoàng Anh (Tài 2776) - Nguyễn Quốc Việt (Tài 3632) - 
Đặng Hoàng Phúc (Tài 5192) - Đặng Tấn Giang (Tài 7111) - Phan 
Văn Trà (Tài 3514) - Nguyễn Huỳnh Trọng Hậu (Tài 5062) - Đào Công 
Nghĩa (Tài 3274) - Nguyễn Thị Bích Chi (Tài 5442)
Đội 28: Vương Thới Thông (Tài 5667) - Đỗ Thanh Nhàn (Tài 6928) - Lê 
Chung (Tài 5263) - Vòng Nguyệt Phát (Tài 2504) - Thạch Minh Chánh 
(Tài 4148) - Trương Trí Vân (Tài 7047) - Trần Quang Nhật (Tài 5639) 
- Nguyễn Hữu Phúc (Tài 5114) - Trần Văn Anh (Tài 2082) - Nguyễn 
Quang Dũng (Tài 7252) - Huỳnh Tiến Đức (Tài 7006) - Võ Hưng Thịnh 
(Tài 4629) - Võ Thành Phúc (Tài 4462)
Đội 29: Phạm Thanh Triều (Tài 5159) - Vũ Văn Thảo (Tài 3636) - 
Nguyễn Thành Nhân (Tài 3637) - Đào Ngọc Trí (Tài 3377) - Phạm 
Văn Sang (Tài 3754) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7572) - Dương Văn Phi 
(Tài 4090) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7512) - Phạm văn Duyển (Tài 3959)
Đội 30: Giảng Ngọc Thương (Tài 5688) - Châu Ngọc Nhân (Tài 3775) 
- Lê Minh Sang (Tài 5163) - Châu Long Hùng (Tài 3775) - Mạch Quốc 
Phụng (Tài 5794) - Võ Quang Lâm (Tài 4812) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 
2317) - Phan Quốc Cường (Tài 3660)
Đội 31: Đặng Vũ Bình (Tài 6995) - Lê Văn Phương (Tài 6758) - Huỳnh 
Thiên Trường (Tài 3730) - Trịnh Văn Dân (Tài 4674) - Lại Huy Hiếu 
(Tài 5196) - Âu Dương Hợp (Tài 7480) - Trương Văn Trường (Tài 7005) 
- Trần Quyết Cha Ri (Tài 5400) - Lê Thanh Mỹ (Tài 5435) - Lưu Minh 
Thương (Tài 5785) - Trang Hùng Long (Tài 5663)
Đội 32: Nguyễn Chí Dũng (Tài 3859) - Giang Hoa (Tài 3571) - Lê 
Thịnh (Tài 3441) - Nguyễn Thanh Quân (Tài 6548) - Chương Văn Long 
(Tài 2102) - Phạm Văn Thống (Tài 3778) - Lê Minh Thông (Tài 7442) - 
Trần Phi Phố (Tài 6961) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 5069)
Đội 33: Lê Hồng Tuấn (Tài 5092) - Vũ Thế Tài (Tài 6201) - Nguyễn 
Đình Giỏi (Tài 2930) - Triệu Đức Sang (Tài 3463) - Đàm Tiến Quý (Tài 
3940) - Thái Có Sang (Tài 3905) - Hồ Xuân Hiếu (Tài 4352) - Huỳnh 
Văn Hùng (Tài 7462) - Nguyễn Anh Tùng (Tài 7466)
Đội 34: Nguyễn Văn Tuyến (Tài 1887) - Đào Văn Thành (Tài 4877) 
- Nguyễn Quốc Cường (Tài 6815) - Cao Hoàng Sơn (Tài 6867) - Lê 
Hữu Phú (Tài 5251) - Nguyễn Lâm Duy (Tài 6198) - Trịnh Khương 
Bình (Tài 1887)
Đội 35: Nguyễn Thanh Quang (Tài 7067) - Nguyễn Thành Trung (Tài 
2509) - Huỳnh Minh Chương (Tài 5552) - Nguyễn Văn Phước (Tài 
5432) - Trần Thiện Năng (Tài 2560) - Nguyễn Ngọc Vương (Tài 6510) 
- Nguyễn Phúc Quý Phú (Tài 6630)
Đội 36: Vũ Ngọc Thuấn (Tài 4826) - Đoàn Văn Quyết (Tài 2322) - Trần 
Thanh Tuấn (Tài 4620) - Trần Văn Trung (Tài 2385) - Trần Thị Ánh 
Duyên (Tài 3397) - Nguyễn Đình Quốc Anh (Tài 6072) - Nguyễn Xuân 
Quang (Tài 2775) - Bùi Văn Thành (Tài 6957)
Đội 37: Tạ Trung Dũng (Tài 7473) - Trần Văn Tiến (Tài 5270) - Đỗ 
Văn Điểm (Tài 5492) - Phạm Viết Thơm (Tài 5270) - Võ Văn Tánh 
(Tài 6905) - Lê Minh Trí (Tài 2498) - Nguyễn Văn Huy (Tài 5039) - 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 09/2014

ĐÀM TIẾN QUÝ
(Tài 3940 - Đội 03)

Tài vật: Balo có 01 máy lap top Asus, 
01 máy ảnh Nikon P100 có ống kính

 (Ước tính 15,000,000đ)

NGUYỄN TẤN THÀNH 
(Tài 5112 - Đội A12) 

Tài vật: 01 máy ipad
(Ước tính 5,000,000đ)

HUỲNH MINH TUẤN
(Tài 4489 -  Đội G2) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Sony Xperia C 
(Ước tính 5,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Nguyễn Thanh Sang (Tài 6511) - Nguyễn Ngọc Ninh (Tài 3564) - Hoàng 
Vũ Hoàng (Tài 5288) - Nguyễn Phong Xuân (Tài 6024) - Nguyễn Kim 
Tân (Tài 3933)
Đội 38: Nguyễn Đức Vinh (Tài 5728) - Phạm Đình Đại (Tài 3118) - 
Nguyễn Thanh Nhàn (Tài 5728) - Võ Liêm (Tài 6168) - Vũ Thanh Thiên 
(Tài 3634) - Trương Hoàng Phương (Tài 7126) - Phùng Ngọc Bảy (Tài 
4562)
Đội 39: Đỗ Trần Dũng (Tài 1515) - Nguyễn Thành Đạt (Tài 3544) - Lê 
Công Tâm (Tài 6066) - Nguyễn Quách Thành (Tài 7562) - Hà Phước Dũng 
(Tài 1549) - Dương Văn Thanh Cường (Tài 3534) - Mai Phương Em (Tài 
6540) - Nguyễn Quang Mạnh (Tài 6015) - Quách Hoàng Vũ (Tài 3899) 
- Dương Văn Thanh Cường (Tài 3534) - Phạm Hữu Trung (Tài 1548) - Lê 
Văn Nghé (Tài 1515)
Đội 40: Đỗ Đại Quang (Tài 1518) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 7127) - Võ 
Phước Thành (Tài 5111) - Nguyễn Đức Học (Tài 7523) - Bùi Hoàng Anh 
(Tài 6638) - Nguyễn Duy Nghĩa (Tài 6189) - Nguyễn Văn Tung (Tài 6514) 
- Tiêu Quang Hiền (Tài 7008) - Hoàng Văn Lâm (Tài 5209) - Nguyễn Văn 
Trọng (Tài 7127) - Nguyễn Văn Thành (Tài 5426)
Đội 41: Nguyễn Thế Việt (Tài 7539) - Trần Trung Hiếu (Tài 5037) - Trương 
Thanh Thiên (Tài 6832) - Trần Văn Thảo (Tài 4145) - Phạm Tuấn Vũ (Tài 
6620) - Nguyễn Mạnh Tiến (Tài 7350) - Võ Phước Thiện (Tài 4146) - 
Nguyễn Văn Hải (Tài 4922) - Đỗ Phú Cường (Tài 3731) - Đào Duy Hoàng 
(Tài 4243) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 6990) - Nguyễn Văn Minh (Tài 
6700) - Tôn Thất Tùng (Tài 4898) - Vũ Văn Thanh (Tài 5632) - Trần Văn 
Tồn (Tài 4458) 
Đội 42: Nguyễn Văn Tuấn (Tài 2196) - Hoàng Văn Định (Tài 2169) - 
Nguyễn Quốc Phán (Tài 4067) - Lý Văn Thiên (Tài 4802) - Nguyễn Quốc 
Phán (Tài 4067) - Nguyễn Quốc Trường Luật (Tài 4802) - Bùi Thanh Tài 
(Tài 2992) - Bùi Gia Chuyên (Tài 7564) - Nguyễn Hiếu Hòa (Tài 5658) - 
Hồ Hoàng Hiệp (Tài 4808)
Đội 43: Văn Công Trung (Tài 6872) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 7514) - 
Đoàn Văn Phố (Tài 4673)
Đội 44: Huỳnh Hà Duy Hậu (Tài 4360) - Giang Anh Tuấn (Tài 3541) 
- Huỳnh Ngọc Thành (Tài 1868) - Đỗ Thanh Trường (Tài 4097) - Đặng 
Xuân Tuân (Tài 1844) - Võ Hoàng Ân (Tài 4575) - Đỗ Chí Công (Tài 4684) 
- Phạm Phú Bổn (Tài 4583) - Lê Hồng Minh Quân (Tài 7071) - Giang Anh 
Tuấn (Tài 3541) - Mai Hoàng Long (Tài 5672)
Đội 45: Lâm Hữu Tài (Tài 6628) - Lê Viết Tú (Tài 4957) - Đào Văn Hạnh 
(Tài 5166) - Đậu Văn Dũng (Tài 5065) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4149) - 
Lê Hoàng Thương (Tài 6682) - Nguyễn Xuân Thụy (Tài 2542) - Nguyễn 
Toàn Thắng (Tài 4068)
Đội 46: Nguyễn Lập Quốc (Tài 2762) - Tô Quốc Dũng (Tài 4781) - Nguyễn 
Ngọc Tuấn (Tài 4938) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 5795) - Ngô Phương 
Toàn (Tài 7289) - Nguyễn Văn Thứ (Tài 3472) - Sek Vana Reth (Tài 5323)
Đội 47: Diệp Hoàng Thông (Tài 5573) - Ngô Bạch Hùng (Tài 4581) - 
Quan Trung Vinh (Tài 2291) - Nguyễn Xuân Mơ (Tài 1835) - Nguyễn 
Đức Khiêm (Tài 2773) - Trần Hoàng Hạnh (Tài 4581) - Lâm Văn Luật 
(Tài 4197) - Lương Quốc (Tài 7074) - Châu Vĩnh Lộc (Tài 5513) - Châu 
Vĩnh Phát (Tài 5024) - Văn Vĩnh Phong (Tài 4179) - Thạch Văn Tuấn (Tài 
4995) - Ngô Văn Năng (Tài 3971) - Phạm Ngọc Hiệp (Tài 5513) - Huỳnh 
Thoại Trinh (Tài 7450) - Tiểu Quốc Hà (Tài 2105) - Ngô Bạch Hùng (Tài 
4581) - Lê Bá Thông (Tài 5769) - Nguyễn Toàn Thắng (Tài 4068) - Phạm 
Ngọc Long (Tài 3380)
Đội 48: Trần Minh Chung (Tài 4934) - Trần Công Đức (Tài 4256) - Phan 
Tấn Lộc (Tài 5527) - Lê Quang Tuệ (Tài 3352) - Math Yusoh (Tài 5036) 
- Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 5106) - Phạm Tất Thành (Tài 4143) - Đỗ Duy 
Hải (Tài 7566) - Trần Văn Phước (Tài 2298) - Ngô Thanh Vũ (Tài 5733) 
- Nguyễn Xuân Phú (Tài 2298) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 6031) - Trương 
Quốc Cường (Tài 5399) - Romel Abdoroman (Tài 6171) - Phan Công 
Huynh (Tài 7545) - Nguyễn Thế Hải (Tài 4652) - Trần Văn Nghĩa (Tài 
6538) - Bùi Văn Khánh (Tài 3927)
Đội 49: Phạm Văn Đào (Tài 2805) - Nguyễn Tấn Nguyên (Tài 6207) - 
Nguyễn Văn Thanh (Tài 4564) - Nguyễn Văn Kiểm (Tài 6811) - Trương 
Ngọc Đức (Tài 5234) - Hoàng Thái Điền (Tài 2958) - Lê Phước Anh (Tài 
6640) - Lê Đình Tùng (Tài 5665) - Nguyễn Đức Phong (Tài 7120) - Trần 
Văn Sinh (Tài 7007)
Đội 50: Lưu Minh Trường (Tài 7149) - Bùi Minh Tuấn (Tài 1820) - Nguyễn 
Văn Long (Tài 4540) - Lê Trương Văn Hùng (Tài 5115) - Hoàng Trần Bảo 
Duy (Tài 6550) - Cao Anh Tuấn (Tài 7138) - Võ Tiến Phát (Tài 4128) - 
Nguyễn Văn Tâm (Tài 3297) - Trần Bá Hậu (Tài 4991) - Lê Phước Lộc 
(Tài 2746) - Nguyễn Minh Trí (Tài 6000) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 6573) 
- Nguyễn Thành Trung (Tài 6818) - Trần Hoàng Giang (Tài 7138) - Đặng 
Thanh Liêm (Tài 7095) - Lưu Minh Trường (Tài 7149) - Phạm Dung Tính 
(Tài 4192) - Lê Hoàng Giang (Tài 6215) - Lương Tuấn Duy (Tài 2396)
Đội 51: Tô Quốc Phong (Tài 6939) - Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Văn 
Bá Thanh Tú (Tài 7117) - Nguyễn Văn Mỹ (Tài 2519) - Phạm Văn Hồng 
Thái (Tài 2544) - Trịnh Thái Văn Toàn (Tài 6847) - Trần Văn Thanh (Tài 
4601) - Nguyễn Hồng Phong (Tài 5238) - Lương Quốc Vinh (Tài 6863) - 
Lục Văn Tèo (Tài 3890)
Đội 52: Châu Hoàng Minh (Tài 6014) - Nguyễn Quốc Thái (Tài 4386)
Đội 53: Hồ Hữu Ngọc (Tài 4944) - Trần Văn Tuyển (Tài 5277) - Lưu Hùng 
Dũng (Tài 6775) - Nguyễn Hữu Nghĩa (Tài 7259) - Nguyễn Hoàng Hiếu 
(Tài 3193) - Phùng Duy Giáp (Tài 5638) - Hồ Ngọc Vũ (Tài 7587) - Vũ 
Đức Luận (Tài 5427)
Đội 54: Nguyễn Mạnh Hòa (Tài 3800) - Đinh Duy Khanh (Tài 3750) - 
Đoàn Quang Phong (Tài 3300) - Nguyễn Quốc Thanh (Tài 7123) - Lê 
Văn An (Tài 4914) - Mai Thanh Phương (Tài 5146) - Nguyễn Trường Em 
(Tài 5110) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 6604) - Mai Thanh Hải (Tài 2091) 
Đội 55: Nguyễn Quang Tâm (Tài 4880) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 6281) 
- Vũ Mạnh Hà (Tài 3931) - Hoàng Thanh Sơn (Tài 7276) - Huỳnh Đăng 
Khoa (Tài 6919) - Hoàng Thanh Sơn (Tài 7276) - Nguyễn Hoàng Định 
(Tài 6724) - Lê Quốc Phong (Tài 4891) - Nguyễn Văn Thống (Tài 7435) 
- Nguyễn Minh Tiến (Tài 6078) - Nguyễn Văn Giáp (Tài 6948) - Nguyễn 
Ngọc Cẩn (Tài 7435) - Nguyễn Văn Đáo (Tài 6821) - Lê Thành Phát (Tài 
4563) - Nguyễn Văn Tình (Tài 7063)
Đội 56: Võ Thành Nhất (Tài 7357) - Vũ Thành Giang (Tài 7176) - Chương 
Văn Minh (Tài 3405) - Ngô Thế Quốc Cường (Tài 3906) - Nguyễn Văn 
Tuấn (Tài 7377) - Lưu Minh Chinh (Tài 3403) - Lương Minh Hiển (Tài 
3538) - Đỗ Xuân Hồng (Tài 4883) - Võ Thành Nhất (Tài 2052) - Nguyễn 
Minh Quân (Tài 4181)
Đội 58: Trần Đình Tùng (Tài 4599) - Trần Hồng Sơn (Tài 3217) - Nguyễn 
Xuân Trình (Tài 7432) - Ngô Minh Thánh (Tài 3692) - Phạm Nguyên Thủ 
(Tài 7432) - Tạ Ngọc Hải Sơn (Tài 7456) - Trần Đình Thanh (Tài 3203) - 
Bùi Văn Minh (Tài 6809)
Đội 59: Cao Anh Chúc (Tài 5155) - Bạch Kim Tùng (Tài 3504) - Trương 
Quang Liêm (Tài 2424) - Trần Minh Hùng (Tài 4275) - Đỗ Xuân Huy (Tài 
5155) - Nu Thanh Danh (Tài 7471)
Đội 60: Diệp Hào Chinh (Tài 1957) - Trần Đình Quang (Tài 2104) - Lăng 
Trọng Minh (Tài 4158) - Nguyễn Duy Nghĩa (Tài 6189) - Lê Dương Khánh 
(Tài 3827) - Võ Quang Vinh (Tài 7419) - Nguyễn Văn Hồng (Tài 7496) 

- Phạm Văn Nhiều (Tài 4240) - Hà Thế Thịnh (Tài 7137) - Quách Văn 
Thành (Tài 3876) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 4879) - Nguyễn Tấn Phước (Tài 
1919) - Lê Thanh Nở (Tài 6834) - Nguyễn Hoài Giang (Tài 6897) - Ngô 
Đức Hiếu (Tài 5522)
Đội 61: Trần Văn Hòa (Tài 4435) - Phạm Thế Dũng (Tài 5500) - Nguyễn 
Cao Thắng (Tài 4382) - Huỳnh Anh Vũ (Tài 1909) - Đoàn Ngọc Trung (Tài 
3192) - Trần Công Sáng (Tài 7614) - Trần Văn Vy (Tài 4318) - Nguyễn 
Trọng Dân (Tài 7597) - Đặng Bá Phú (Tài 7198)
Đội 62: Nguyễn Văn Thanh (Tài 6814) - Nguyễn Thái Bình (Tài 7588) - 
Mè Văn Nông (Tài 6075) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) - Nguyễn Xuân 
Phong (Tài 3191) - Vũ Hoàng Đình Chương (Tài 7582) - Phan Thanh Sơn 
(Tài 5198) - Đào Văn Dương (Tài 5094) - Bùi Văn Việt (Tài 4085)
Đội 63: Lê Văn Thực (Tài 5472) - Trần Công Nghĩa (Tài 1917) - Nguyễn 
Văn Công (Tài 1909) - Ông Kim Lâm (Tài 5106)
Đội 64: Hồ Thanh Phương (Tài 6126) - Trần Thanh Tuấn (Tài 7044) - 
Nguyễn Thế Anh (Tài 3955) - Quang Đức Khánh (Tài 6530)
Đội 65: Lê Anh Nhật (Tài 6888) - Cao Văn Thành (Tài 4020) - Nguyễn 
Ngọc Chánh (Tài 7556) - Nguyễn Thái Bình (Tài 7374) - Trần Tất Giàu 
(Tài 2708) - Hoàng Văn Quyền (Tài 6692)
Đội 66: Hà Xuân Hùng (Tài 5502) - / (Tài 3071) - Lê Văn Hòa (Tài 7574) 
- Hoàng Minh Tuấn (Tài 3090) - Nguyễn Thanh Tân (Tài 4356) - Bùi 
Mạnh Hùng (Tài 7212) - Trịnh Văn Dũng (Tài 2219) - Nguyễn Thanh Tâm 
(Tài 4356) - Nguyễn Huy Tông (Tài 3793) - Hà Xuân Hùng (Tài 5502) - 
Nguyễn Văn Tú (Tài 7062) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 4692)
Đội 67: Lạc Hùng (Tài 2314) - Nguyễn Quang Huy (Tài 6844) - Trịnh 
Văn Hiển (Tài 6844) - Nguyễn Hữu Tâm (Tài 6663) - Phùng Văn Bảy (Tài 
6121) - Trần Văn Hiệp (Tài 6165)
Đội 68: Lê Anh (Tài 7108) - Thái Thị Thu Hiền (Tài 6029) - Nguyễn 
Hữu Cường (Tài 7455) - Nguyễn Minh Tùng (Tài 1854) - Trần Ngọc Thủy 
(Tài 6151)
Đội 69: Huỳnh Thanh Luân (Tài 5478) - Trương Quang Hy (Tài 7541) - 
Nguyễn Chí Phú (Tài 7113) - Phạm Văn Huynh (Tài 2854) - Trần Đình 
Bình (Tài 7391) - Ngô Minh Hùng (Tài 3785) - Đặng Thành (Tài 6665) 
- Phạm Việt Hùng (Tài 7500) - Trần Tuấn Tú (Tài 5478) - Phan Duy Thiện 
(Tài 7500) - Lê trọng Sơn (Tài 5669) - Nguyễn Bá Minh Triết (Tài 7311) - 
Phạm Văn Cần (Tài 2485) - Phạm Văn Huynh (Tài 3854)
Đội 70: Nguyễn Thanh Tùng (Tài 2947) - Trần Hồng Tâm (Tài 2947) - 
Nguyễn Văn Phụng (Tài 5737) - Trần Văn Bé (Tài 6992) - Lê Xuân Tú 
(Tài 6694) - Dương Chí Lễ (Tài 6788) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 7009) 
- Nguyễn Thanh Triều (Tài 4942) - Trần Văn Kỷ (Tài 2594) - Lê Xuân 
Tú (Tài 6690) - Trần Thanh Sang (Tài 2286) - Nguyễn Hữu Phước (Tài 
6694) - Trương Hoàng Nghĩa (Tài 5367) - Đỗ Hữu Phước (Tài 4698) - Ngô 
Văn Bạc (Tài 5420)
Đội 71: Chu Văn Dương (Tài 4337) - Lê Tuấn Anh (Tài 5461) - Bùi Văn 
Giàu (Tài 2377) - Nguyễn Văn Quyến (Tài 6664) - Nguyễn Đức Dặm (Tài 
6999) - Phạm Minh Hoàng (Tài 2737) - Võ Văn Hiền (Tài 2737) - Khúc 
Trường Giang (Tài 6748) - Lê Tuấn Anh (Tài 5461) - Nguyễn Ngọc Thanh 
Trầm (Tài 3908) - Nguyễn Công Nhật (Tài 4343) - Nguyễn Phước Tài (Tài 
7254) - Khúc Huy Hoàng (Tài 6748) - Đào Lập Quốc (Tài 6999) - Bùi 
Văn Giàu (Tài 2377)
Đội 72: Ngô Quốc Thống (Tài 5355) - Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 6991) - 
Nguyễn Quốc Dũng (Tài 7501) - Nguyễn Ngọc Trung (Tài 2925) - Nguyễn 
Đình Long (Tài 3789) - Nguyễn Đình Thi (Tài 4969) - Nguyễn Minh 
Thành (Tài 1845) - Đàng Năng Hiền (Tài 3618)
Đội 73: Cám Vĩnh Quay (Tài 6851) - Đoàn khắc Hà (Tài 5405) - Trương 
Minh Hùng (Tài 4565) - Hoàng Văn Tho (Tài 2595) - Phùng Văn Đức (Tài 
6901) - Bùi Đức Minh (Tài 3279) - Lê Đình Nam (Tài 4630)
Đội 74: Nguyễn Trường Giang (Tài 3512) - Lê Trọng Nhân (Tài 6869) - 
Nguyễn Đình Quốc (Tài 5521) - Nguyễn Minh Quốc (Tài 7245) - Phạm 
Trọng (Tài 3740) - Lê Hữu Cường (Tài 2190) - Trần Thanh Tùng (Tài 5770) 
- Cao Huỳnh Quốc Hưng (Tài 5570) - Trần Đoàn Hồng Hạnh (Tài 5770) - 
Thái Bình Minh Châu (Tài 2292) - Trần Xuân Dương (Tài 5676) 
Đội 75: Châu Nhãnh Khiêm (Tài 5356) - Trần Hoàng Ân (Tài 2521) - Ngô 
Việt Dũng (Tài 4881) - Trần Đại Đăng Khoa (Tài 6566) - Phan Hoàng Vũ 
(Tài 4760) - Trần Văn Chung (Tài 5475) - Ngô Tất Chương (Tài 3994)
Đội 76: Thang Lương Nhựt (Tài 4124) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 4333) 
- Từ Kính Huê (Tài 2622) - Lê Văn Hồng (Tài 2688) - Lê Kỳ Thiên Bảo 
(Tài 3759) - Trần Trọng Tấn (Tài 1536) - Nguyễn Hương Tùng (Tài 3987)
Đội 77: Tạ Quốc Thành (Tài 7042) - Võ Hoàng Điệp (Tài 7042) - Nguyễn 
Kỳ Quốc (Tài 7125) - Nguyễn Thanh Đài (Tài 6658) - Nguyễn Quốc 
Khanh (Tài 7472) - Nguyễn Thanh Đài (Tài 6658) - Nguyễn Hoàng Vũ 
(Tài 5731) - Lê Bá Thắng (Tài 6839)
Đội 78: Nguyễn Văn Lập (Tài 6903) - Khổng Minh Hòa (Tài 2438) - Phạm 
Ngọc Hoàng (Tài 7306) - Mai Văn Hùng (Tài 6653) - Trần Ngọc Tâm (Tài 
3034) - Đoàn Tuấn Dương (Tài 4302)
Đội 79: Mai Uy Tính (Tài 7286) - Nguyễn Văn Tú (Tài 2455) - Võ Tấn Linh 
(Tài 2319) - Trần Chánh Nguyên (Tài 7050)
Đội 80: Lê Hớn Lợi (Tài 4454) - Nguyễn Xuân Hùng (Tài 3835) - Nguyễn 
Hải Sơn (Tài 6945) - Hồ Chương Lộc (Tài 4972) - Trần Văn Khỏe (Tài 
4994) - Nguyễn Văn Tài (Tài 3903) - Phan Minh Thừa (Tài 4154) - Đỗ 
Minh Thuận (Tài 3983) - Lê Tiến Hiển (Tài 3519) - Nguyễn Bá Thành (Tài 
6913) - Nguyễn Chí Thiện (Tài 4280) - Lưu Chí Bình (Tài 4804)
Đội 81: Lê Minh Thành (Tài 5127) - Đinh Văn Ngân (Tài 3239) - Lê 
Trương Hùng (Tài 7488)
Đội 82: Trịnh Minh Tấn (Tài 1968) - Lê Hoàng Thịnh (Tài 2989) - Lý 
Nhựt Minh (Tài 2257) - Phạm Đình Phú (Tài 3517) - Nguyễn Văn Hải 
(Tài 4838) - Quách Tấn Kiệt (Tài 6756) - Nguyễn Viết Phương (Tài 7313) 
- Nguyễn Văn Tú (Tài 5373) - Nguyễn Trung Nghĩa (Tài 6645) - Nguyễn 
Quang Duy (Tài 6981) - Ngô Công Vinh (Tài 7570) - Đàm Văn Cường 
(Tài 3517)
Đội 83: Đoàn Tuấn Hiển (Tài 6518) - Lê Quang Sang (Tài 1861) - Lê Phát 
Đạt (Tài 1927) - Trần Văn Minh (Tài 2145) - Nguyễn Văn Minh (Tài 2585) 
- Lai Hớn Kỳ (Tài 6030) - Đăng Xuân Lộc (Tài 4215)
Đội 84: Hồ Hoàn Vũ (Tài 4385) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 7524) - Nguyễn 
Thanh Hải (Tài 5242) - Nguyễn Tấn Bằng (Tài 5748) - Mai Văn Thương 
(Tài 2539) - Nguyễn Trọng Tấn (Tài 4140) - Trần Thanh Triều (Tài 2574) 
- Đặng Quang Vinh (Tài 5242)
Đội 85: Lê Hoàng Thông (Tài 7036) - Dương Thành Lộc (Tài 4180) - Trần 
Anh Tuấn (Tài 4774) - Nguyễn Văn Đức, (Tài 3522) - Nguyễn Tấn Hòa 
(Tài 3635) - Nguyễn Thanh Tuyền (Tài 6899) - Phạm Quang Hải (Tài 
4024)
Đội 86: Trình Văn Dân (Tài 4674) - Phan Vĩnh Cường (Tài 3086) - Mai 
Thanh Hiếu (Tài 3708) - Nguyễn Trọng Tấn (Tài 4140) - Châu Thành Long 
(Tài 3442) - Nguyễn Thanh Lành (Tài 3729) - Trần Trọng Phú (Tài 4728) - 
Lê Thanh Phong (Tài 5615) - Phạm Văn Điệp (Tài 6716) - Lưu Cao Trí (Tài 
1857) - Trần Quốc Nam (Tài 1831) - Quách Văn Thạnh (Tài 3742) - Danh 
Xuân Tuấn (Tài 2089) - Cao Phước Thành (Tài 4107)
Đội 87: Ngô Hoài Thanh (Tài 6963) - Đặng Duy Từ (Tài 3015) - Nguyễn 
Văn Thông (Tài 3813) - Phạm Thái Hoàng (Tài 3353) - Tô Văn Dũng (Tài 
1889) - Trương Minh Phúc (Tài 7470) - Tường Khánh Hưng (Tài 3813) - 

Nguyễn Văn Quỳnh Dao (Tài 2383)
Đội 88: Lê Bá Quyền (Tài 3830) - Nguyễn Thành Liêm (Tài 1833) - Đỗ 
Hồng Lạc (Tài 2131) - Trần Thanh Bảo (Tài 2727) - Lê Tấn Trí (Tài 2328) 
- Lê Tấn Sang (Tài 3695) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 3904)
Đội 89: Lê Văn Biện (Tài 4344) - Võ Sỹ Tâm (Tài 3875) - Nguyễn Thanh 
Bình (Tài 2375) - Phạm Văn Sinh (Tài 5438) - Trần Nhật Khiêm (Tài 5778)
Đội 90: Dương Quốc Lân (Tài 7046) - Quý Quận (Tài 4836) - Nguyễn 
Văn Hải (Tài 3850) - Nguyễn Văn Đông (Tài 1954) - Nguyễn Anh Tuấn 
(Tài 2800) - Nguyễn Văn Minh (Tài 6077) - Lê Quang Tuấn (Tài 2600) - 
Nguyễn Phước Quý Tài (Tài 5814)
Đội 91: Nguyễn Bảo Hùng (Tài 3569) - Nguyễn Hoàng Tùng (Tài 6571) 
- Nguyễn Bảo Hồng (Tài 3569) - Nguyễn Duy Huy (Tài 1567) - Lý Thanh 
Sơn (Tài 4609) - Đỗ Nguyễn Phương Lâm (Tài 4357)
Đội 92: Nguyễn Ngọc Lợi (Tài 2710) - Nguyễn Thanh Trà (Tài 5293) - 
Trương Hồng Vinh (Tài 3436) - Nguyễn Ngọc Tâm (Tài 4323)
Đội A1: Nguyễn Tất Dũng (Tài 4483) - Nguyễn Thế Luân (Tài 1961) - 
Phạm Đức Vượng (Tài 6935) - Trần Tấn Phúc (Tài 7064) - Nguyễn Hồng 
Quân (Tài 2386) - Lý Thiên Hòa (Tài 3393) - Đặng Đăng Khoa (Tài 4512) 
- Trần Văn Toàn (Tài 2289) - Nguyễn Thanh Lâm (Tài 7188) - Ngô Nhỏ 
(Tài 2502) 
Đội A2: Nguyễn Xuân Lâm (Tài 3883) - Trần Ngọc Thiện (Tài 4438) - 
Đặng Thanh Hưng (Tài 2400) - Nguyễn Công Chức (Tài 2432) - Mai Hữu 
Du (Tài 2228) - Lê Nhân Hòa (Tài 5642) - Đặng Văn Tám (Tài 7121)
Đội A3: Lê Văn Phước (Tài 4734) - Hoàng Văn Thông (Tài 3944) - Võ 
Thế Hiệp (Tài 2408) - Trương Cường (Tài 2713) - Nguyễn Hoàng Em (Tài 
3847) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 4179) - Nguyễn Quốc Khánh (Tài 6600) 
- Lê Xuân Thuần (Tài 7207) - Trần Minh Tuấn (Tài 5796) - Nguyễn Ngọc 
Long (Tài 3597) - Võ Thế Hiệp (Tài 2408) - Nguyễn Quốc Khánh (Tài 
6600) - Phạm Thanh Quang (Tài 4394)
Đội A4: Trần Ngọc Mỹ (Tài 6175) - Nguyễn Văn Long (Tài 4400) - Vũ 
Phú Hùng (Tài 4110) - Võ Văn Hòa (Tài 2435) - Lê Công Đoàn (Tài 3023) 
- Nguyễn Trùng Dương (Tài 4059) - Võ Thanh Thảo (Tài 6209) - Hoàng 
Anh Vũ (Tài 2224) - Đỗ Nguyễn Trường Kha (Tài 7258) - Nguyễn Minh 
Huỳnh Nhân (Tài 3456)
Đội A5: Lư Nghiệp Triển (Tài 4279) - Huỳnh Thái Sơn (Tài 7208) - 
Nguyễn Chí Hiếu (Tài 2725) - Diệp Hoàng Minh (Tài 3411) - Trương 
Minh Lâm (Tài 4587) - Võ Long Quốc Bảo (Tài 3413) - Nguyễn Minh Tâm 
(Tài 4498) - Châu Thế Anh (Tài 4498) - Lê Trọng Trí (Tài 3921) - Bùi Quốc 
Thái (Tài 6147) - Thới Ngọc Mỹ (Tài 7627) - Nguyễn Văn Lăm (Tài 7134)
Đội A6: Nguyễn Khắc Dũng (Tài 2778) - Võ Thanh Hiền (Tài 5237) - 
Lê Khắc Bằng (Tài 3898) - Vũ Huy Thông (Tài 5637) - Đặng Văn Thủy 
(Tài 2779) - Trần Minh Tâm (Tài 2802) - Lâm Vĩnh Tú (Tài 4669) - Ngô 
Văn Hảo (Tài 4743) - Lê Văn Thiện (Tài 4000) - Nguyễn Văn Hữu Hạnh 
(Tài 2801) - Phạm Văn Hà (Tài 5468) - Nguyễn Văn Thành (Tài 7385) - 
Nguyễn Ngọc Khánh (Tài 2795) - Lê Khắc Bằng (Tài 3998) - Trịnh Hữu 
Thắng (Tài 2791) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 4428)
Đội A7: Lưu Quý Sơn (Tài 5743) - Trần Văn Mẫn (Tài 4595) - Đỗ Văn 
Giang (Tài 4762) - Võ Đông Sơ (Tài 4680) - Phạm Duy Tân (Tài 6634) - 
Bùi Vinh Hiển (Tài 4844) - Phan Văn Hưng (Tài 2293) - Phạm Văn Huy 
(Tài 4765) - Hoàng Trung Nam (Tài 5768) - Vương Kính Thành (Tài 4172) 
- Nguyễn Quý (Tài 4762) - Nguyễn Thanh Quang (Tài 4311) - Nguyễn 
Hoàng Khanh (Tài 4349) - Nguyễn Đình Trầm (Tài 3214) - Nguyễn Thanh 
Tân (Tài 3834)
Đội A8: Nguyễn Đức Hiền (Tài 7285) - Trương Thanh Hồng (Tài 5676) - 
Nguyễn Văn Giàu (Tài 6022) - Nguyễn Thanh Thái (Tài 4605) - Lê Thạc 
Việt (Tài 7202) - Phạm Văn Luận (Tài 2366) - Mai Văn Hà (Tài 7347) 
- Đinh Duy Luân (Tài 4104) - Nguyễn Ngọc Hòa (Tài 5459) - Nguyễn 
Công Trứ (Tài 4178) - Hồ Thanh Trang (Tài 4334) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 
6022) - Đặng Xuân Nguyên (Tài 7082) - Hoàng Thanh Tùng (Tài 2388) 
Đội A9: Nguyễn Minh Tân (Tài 4474) - Phan Thành Vinh (Tài 5005) - Vũ 
Phát Tài (Tài 3690) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 5751) - Hàng Hữu Lợi (Tài 
2949) - Nguyễn Phước Hoàng (Tài 4232) - Huỳnh Văn Minh (Tài 4568)
Đội A10: Hồ Thanh Tuấn (Tài 6161) - Lê Trọng Hòa (Tài 4593) - Lương 
Hữu Khánh (Tài 3025) - Lê Xuân Huy (Tài 4433) - Trần Hoàng Quân 
(Tài 2730) - Nguyễn Hồng Đạt (Tài 4189) - Trần Thanh Hiền (Tài 2656)
Đội A11: Nguyễn Thanh Hùng (Tài 2803) - Võ Hữu Hạnh (Tài 4347) 
- Đỗ Tất Phú (Tài 4636) - Hồ Văn Tiến Dũng (Tài 2799) - Phạm Hữu 
Đàm  (Tài 3691) - Lưu Trọng Hải (Tài 5451) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 
4307) - Đinh Trọng Hiền (Tài 2709) - Mai Bá Minh (Tài 2422) - Nguyễn 
Minh Phú (Tài 4479) - Phạm Quốc Chí (Tài 2517) - Hứa Tạ Hùng (Tài 
4416) - Trần Giang Anh Trực (Tài 3429) - Võ Hữu Hạnh (Tài 4747) - Trần 
Hoàng Trọng (Tài 2803)
Đội A12: Nguyễn Tấn Thành (Tài 5112) - Nguyễn Thạch Thuận (Tài 
7415) - Lê Văn Quân (Tài 6949) - Võ Đình Cảnh (Tài 2526) - Trần Thái 
Bình (Tài 5284) - Đào Thị Nhật Ngân (Tài 6778) - Nguyễn Minh Cường 
(Tài 3409) - Lê Thanh Long (Tài 3408) - Lê Thế Long (Tài 5415) 
Đội BD1: Nguyễn Văn Hiệp (Tài 4948) - Mai Chiếm Đoán (Tài 2640) - Võ 
Ngọc Duy Hùng (Tài 5137) - Vũ Minh Giáp (Tài 2633) - Lê Bá Tặng (Tài 
2351) - Nguyễn Văn Long (Tài 4049)
Đội BD2: Nguyễn Đình Thanh (Tài 2084) - Hoàng Huy Bảo (Tài 2867) - 
Nguyễn Quốc Huy Vũ (Tài 2211)
Đội BD3: Vũ Trung Lực (Tài 2350) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 2350)
Đội BD4: Nguyễn Trung Thành (Tài 2745) - Nguyễn Quang Chân (Tài 
2745) - Lê Vĩnh Lộc (Tài 4820)
Đội BD5: Lê Thanh Triều (Tài 4861)
Đội BD6: Nguyễn Chí Kiên (Tài 4949) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 2715) 
- Vương Minh Hiệp (Tài 5182) - Nguyễn Văn Tính (Tài 4049) - Trịnh Bá 
Thành (Tài 2198) - Nguyễn Thanh Thế (Tài 4529) - Trần Đại Nghĩa (Tài 
2150) - Đoàn Văn Thành (Tài 5075) - Đăng Văn Mỹ (Tài 4047)
Đội ĐN1: Trần Văn Sừng (Tài 2029) - Trần Văn Mạnh (Tài 2008) - Lê Việt 
Hải (Tài 4793) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 2064) - Đinh Hữu Vệ (Tài 2029) - 
Nguyễn Văn Trọng (Tài 2024) - Phạm Văn Vương  (Tài 2601)
Đội ĐN2: Nguyễn Công Hiếu (Tài 2021) - Phạm Trung Hiếu (Tài 2075) 
- Trần Xuân Ất (Tài 2005) - Ninh Văn Khương (Tài 2005) - Nguyễn Mạnh 
Hoa (Tài 3865) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 2031)

Đội ĐN3: Đỗ Xuân Long (Tài 3886) - Đỗ Thị Mười (Tài 2556) - Cao Thanh 
Tâm (Tài 2236) - Nguyễn Đắc Tăng (Tài 2153)
Đội ĐN4: Nguyễn Ngọc Sanh (Tài 5178) - Trần Duy Phương (Tài 2159) 
- Nguyễn Văn Tâm (Tài 4398) - Lê Quang Trung (Tài 2984) - Vũ Triều 
Dương (Tài 3648) - Vũ Công Hoan (Tài 2007) - Đỗ Văn Duy (Tài 2945)
Đội G1: Nguyễn Xuân Chính (Tài 3452) - Nguyễn Ngọc Bình (Tài 4638) 
- Nguyễn Việt Hùng (Tài 4131) - Lừng Quốc Dũng (Tài 4738) - Ngô Xuân 
Quang (Tài 4738) - Nguyễn Xuân Ái (Tài 4727) - Nguyễn Văn Luân (Tài 
7010)
Đội G2: Phạm Quý Đạt (Tài 4741) - Huỳnh Minh Tuấn (Tài 4489) - Võ 
Văn Thuần (Tài 4723) - Hoàng Ngô Nam (Tài 6879) - Nguyễn Kim Việt 
(Tài 4362) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 7107) - Huỳnh Mùa (Tài 3633) - Trần 
Nguyên Vũ (Tài 6879) - Lê Huy Vũ (Tài 4723) - Trần Giàu Sang (Tài 6145) 
- Đinh Xuân Bảo (Tài 4711)
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Nguyễn Dũng 4511 15 8.372 USD, 01 Ipad, ĐTDĐ Iphone 6 Plus, ĐTDĐ Samsung Galaxy 
Note 3, ĐTDĐ Nokia 1280…

2 Võ Hồng Khanh 7074 47 50.000.000 đồng , ĐTDĐ Sony Xperia

3 Trịnh Minh Tú 3496 54 20.000.000 đồng

4 Phạm Hiếu 6733 33 Thẻ tín dụng, 20.000.000 đồng

5 Thái Quang Leang 4425 60 Lap top Vaio, ĐTDĐ Iphone 6

6 Phạm Xuân Thành 7213 G2 ĐTDĐ SamSung Galaxy S5; 2 ĐTDĐ iPhone 5

7 Trần Văn Thạch 2371 18 ĐTDĐ IPhone 6, Iphone 5

8 Nguyễn Hùng Thái 3106 A1  ĐTDĐ iPhone 6, Iphone 4

9 Nguyễn Văn Sáu 6554 49 300 USD, 7.000.000  đồng 

10 Phạm Văn Đông 7008 40 ĐTDĐ Iphone 5S, máy ảnh Panasonic DMC-S3

11 Đỗ Văn An 4795 16 02 máy ipad, Lap top Lenovo

12 Trần Văn Tuấn 6715 66 ĐTDĐ iPhone 6 Gold

13 Hồ Công Trung 6790 39  ĐTDĐ iPhone 6 Plus

14 Nguyễn Tấn Quảng 4983 29 10.000.000 đồng

15 Phan Văn Hà 3594 80 Ba lô quần áo, 10.000.000 đồng

16 Đoàn Tuấn Hiển 6973 83 ĐTDĐ iPhone 6, 02 hộ chiếu,  ba lô hành lý

Trong Tháng 12/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 936 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 98.900.000 đồng. Sau đây 
là danh  sách một số các lái xe tiêu biểu:

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

>> TIN KHEN THƯỞNG

STT HỌ & TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM

1 Đặng Tất Hoàng Th… 9 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh không hiệu quả (tái 
phạm)

2 Nguyễn Anh D… 61 Cầm cây rượt đuổi Nhân viên Thanh tra khi đang làm nhiệm vụ, nhặt thẻ chiếm giữ thẻ 
đồng thương hiệu của khách hàng để chiếm dụng

3 Nguyễn Văn Tr… 61 Viết khống hóa đơn lẻ - Invoice cho khách hàng gây khó khăn cho công tác tài chính

4 Mai Kiều Mỹ Tr… Kế toán Vi phạm về quy định tài chính của Công ty, không hoàn thành nhiệm vụ được giao

5 Phạm Minh L… G2 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không nộp doanh thu (nhiều lần)

6 Nguyễn Thanh T… 66 Đánh bài (tái phạm)

    Trong tháng 11/2014 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 31 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 06 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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Đ
ÁP ÁN

(Kyø 20 - Soá 49)

Bút Te bình luận:
Đã trốn kín mít trong xe

Rít vài hơi thuốc thiệt phê quá chừng
Vậy mà có một thằng khùng

tới xin lửa chẳng đặng đừng mới cho
Thanh tra canh cả nửa giờ

Chụp ngay một phát ngay đơ cảnh này

Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng 
vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng 
thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc 
phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá 
đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh 
bị phạt!
Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! 
Thôi thì chơi tới bến, rót đi!

Một luật sư làm việc trong một bộ lạc da đen. 
Ngày kia, có một anh chàng da đen đến gặp 
ông ta và nói :
- Vợ tôi vừa mới sinh con, thằng bé da trắng. 
Ông là người da trắng duy nhất ở đây!
Luật sư uống một ngụm trà và ôm tồn bảo : 
- Đúng là trong tự nhiên có những điều không 
thể giải thích được. Ví dụ, anh hãy nhìn đàn 
dê kia. Tất cả đều màu trắng ngoại trừ con dê 
đen này. Chuyện cũng tương tự vậy thôi.
Mãi lúc sau, người da đen mới gật đầu và nói : 
- Thôi được, tôi sẽ giữ bí mật về thằng con da 
trắng của tôi nếu như ông cũng giữ bí mật về 
con dê màu đen kia.

Phạt !

Con dê đen



Kính chúc Quý đối tác - Quý khách hàng

AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC
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