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Đánh giá về những thành tựu đã đạt được trong năm 2016, khi nền kinh tế
đất nước và rất nhiều các doanh nghiệp cùng ngành vẫn còn nằm trong
vòng xoáy khó khăn thì Vinasun vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu
đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Sau đây là 6 sự kiện nổi bật nhất của
công ty trong năm 2016.

Những sự kiện nổi bật năm 2016
1

Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.)
tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp TP HCM
tiêu biểu 2016” và được vinh dự nằm trong TOP 50
“Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu 2011-2016” sau
khi trải qua cuộc thẩm định, xét chọn trong tổng
số gần 200.000 doanh nghiệp trên toàn thành phố.
Đây là danh hiệu cao quý của TP HCM do UBND
thành phố ban hành quy chế xét chọn và quyết định
công nhận từ kết quả xét chọn do Hiệp hội Doanh
nghiệp TP HCM tổ chức.
Ông Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành được
vinh danh là “Doanh nhân TP HCM tiêu biểu
2016”. Đây là lần thứ 14 ông nhận danh hiệu này.

Xuân Đinh Dậu
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Vinasun Corp. lọt vào TOP 50
doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt
Nam 2016

TOP 50 VIETNAM THE BEST là giải thưởng tôn
vinh các doanh nghiệp đã vượt qua thủ thách không
ngừng phát triển và đóng góp lớn cho sự phát triển
của nền kinh tế Việt Nam.
Tiếp tục lọt vào TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam năm 2016 (xếp hạng 208 - tăng 52 bậc) và
xếp hạng 86 (tăng 6 bậc) trong bảng TOP 500 doanh
nghiệp tư nhân.
Đây là năm thứ 10 liên tiếp VNR500 được chính
thức công bố nhằm tôn vinh những doang nghiệp đã
đạt được những thành tựu xuất sắc trong hoạt động
sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2015.
Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu
của Vietnam Report, được xây dựng trên nguyên tắc
khoa học, độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc
tế, đồng thời được kiểm chứng với dữ liệu của doanh
nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác
của Bảng xếp hạng.
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Trung tâm Điều hành
Vinasun app

Ngày 30/9, Công ty chính thức khai trương
Trung tâm Điều hành Vinasun App.
Việc thành lập Trung tâm Điều hành Vinasun
App nằm trong chiến lược tiếp cận và mở rộng
thị trường của Vinasun trên khắp các tỉnh thành
Vinasun đang hoạt động trong năm 2016 và
những năm tiếp theo. Qua đó, hỗ trợ cho khách
hàng tiếp cận phương thức gọi và đặt xe hiện đại,
nhanh chóng trong thời đại công nghệ thông tin
bùng nổ.
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Giải Vô lăng Vàng

Nguyễn Thế Luông là một trong hai lái xe lần thứ
tư liên tục được Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
trao tặng giải Vô lăng Vàng 2016 hạng Đặc biệt.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thạch là nữ lái xe
duy nhất được Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
trao tặng giải Vô lăng Vàng 2016.

4

Triển khai đề án thí điểm VCAR

Tháng 7/2016, tại các Sở GTVT TP.HCM, Đồng
Tháp, Đồng Nai, Bộ GTVT đã công bố Công văn về
việc thống nhất thực hiện “Đề án thí điểm triển khai
ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản
lý kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng”
của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun
Corp.).
Theo đó, Vinasun Corp. được phép triển khai thí
điểm việc cung cấp ứng dụng Vinasun app cho hoạt
động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
trên địa bàn TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương,
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, Đồng Tháp.
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Giải Thương hiệu Việt
được yêu thích nhất

Vinasun Taxi được bình chọn là Thương hiệu Việt
được yêu thích nhất 2016 và vinh dự đoạt giải Thương
hiệu Vàng 2016.
Giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất
do bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng bình chọn có sự
phối hợp với Sở Du lịch và được Uỷ ban Nhân dân
TPHCM công nhận.

Xuân Đinh Dậu
2017

5

Đồng hành cùng Vinasun

6

Ngay từ đầu năm 2016, công ty đã dự đoán sẽ bước vào một năm kinh doanh đầy
khó khăn do phải đối mặt những đối thủ cạnh tranh “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Quả
thật những tác động từ loại hình taxi phi truyền thống đã hoành hành từ Bắc vào
Nam với những kế sách cạnh tranh mạnh mẽ, vừa phá giá, vừa đánh lừa khách hàng
với những chiêu trò tung hoả mù rất khéo léo. Các tác động đó không chỉ nhắm vào
khách hàng mà chính anh em trong giới lái xe taxi cũng bị cuốn vào vòng xoáy này…

Tổng kết 2016

Vượt qua khó khăn
hoàn thành nhiệm vụ
THANH KIỀU

T

rong bối cảnh như vậy, việc
Vinasun vẫn đứng vững và
vẫn giữ thế chủ động trong
kinh doanh được xem là một thành
công lớn, trong đó vai trò của anh
chị em lái xe đặc biệt quan trọng.
Năm 2016 vừa qua, lãnh đạo
công ty đã quyết định nhiều chủ
trương rất quan trọng để giữ quyền
chủ động trong kinh doanh như
thu hút khách hàng bằng các
chương trình khuyến mãi, nâng
cao chất lượng dịch vụ, tăng cường
năng lực quản lý ứng dụng đặt xe
Vinasun app., xin phép cơ quan
chức năng được cung cấp dịch vụ
xe “hợp đồng điện tử”. Về phía nội
bộ, công ty đã mạnh dạn tái cơ cấu
tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm
chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.
Nhờ đó, kết quả kinh doanh năm
2016 đã hoàn thành đúng và vượt
chỉ tiêu.

Kinh doanh hiệu quả
Đối mặt với sự phát triển ồ ạt
của taxi giá rẻ và taxi công nghệ,
anh chị em lái xe đã nỗ lực cần
cù kinh doanh, cạnh tranh quyết
liệt, vượt qua những trở ngại ban
đầu để tiếp nhận phương thức
đón xe kiểu mới qua Vinasun App
ngày càng thành thạo. Chính nhờ

Xuân Đinh Dậu
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vậy kéo giảm số km vận doanh
nhưng số km có khách mỗi ca
kinh doanh lại tăng từ 5 đến 10
km. Do đó cho dù giá xăng liên
tục biến động giảm ít, tăng nhiều
nhưng tổng kết lại thì doanh thu
vẫn khá ổn: bình quân thu nhập
mỗi ca của lái xe trong toàn công
ty khoảng 850.000 đồng.
Trong TOP 10 doanh thu cao
nhất công ty cũng như các kiện
tướng doanh thu cấp chi nhánh

đều cạnh tranh quyết liệt, chênh
lệch nhau không bao nhiêu, ngoại
trừ ngôi đầu bảng. Người đứng thứ
nhì là “cựu vương” Nguyễn Thế
Luông - giải Vô Lăng Vàng lần thứ
tư liên tiếp do Uỷ ban An toàn giao
thông Quốc gia trao tặng - kết thúc
năm 2016 với thành tích doanh
thu bình quân một ca là 3.921.053
đồng. Tuy nhiên anh vẫn xếp sau
nữ kiện tướng Nguyễn Thị Ngọc
Thạch (Đội ĐN3, CN Đồng Nai)

mỗi ca trên 700.000 đồng. Bám
sát Luông là Tạ Duy Thanh - người
về Ba - chỉ thấp hơn mỗi ca chỉ
vỏn vẹn chưa đến 14.000 đồng.

Trung thực với khách
Không chỉ kinh doanh giỏi,
trong năm qua đã có hơn 25 ngàn
lượt lái xe trả lại hành lý khách bỏ
quên trên xe, tổng trị giá ước tính
là 32.319.635.500 đồng. Như lái
xe Lê Quang Hoà, Nguyễn Hồng
Thái, Trần Đức Toàn, Ngô Thanh
Công… trả lại cho khách hành lý
bỏ quên trên xe trị giá từ 250 triệu
đến trên 600 triệu đồng; hay lái
xe Ngô Tấn Đạt có 9 lần trả lại
cho khách hành lý bỏ quên trên
xe trong đó có 6 lần trả lại ĐTDĐ
Iphone 6S, 5S, HTC One…; lái xe
Nguyễn Hồng Sơn có 8 lần trả lại
cho khách hành lý bỏ quên trên xe
có giá trị cao; nhiều lái xe trả lại
ĐTDĐ Vertu mà khách hàng cho
biết giá trị mỗi chiếc vài trăm triệu
đồng, ngoài ra còn có nhiều vụ bỏ
quên từ 30 đến 200 triệu đồng…
Có nhiều lái xe làm việc tốt
được công ty biết để biểu dương
khen thưởng như Nguyễn Văn
Thanh giúp người bị tai nạn mất
hết tư trang hành lý lúc đó anh
cũng không biết đó là Lãnh sự Tín
dụng của Tổng lãnh Sự quán Hàn
Quốc tại TP.HCM đến khi công ty
nhận được thư cảm ơn cùng món
quà kỷ niệm ông Kim Soo Ho gửi
tặng cho lái xe. Hay lái xe Võ Tiến
Phát dũng cảm bắt cướp… Cũng
có những tấm gương giúp người
thầm lặng mà chỉ khi khách hàng
gửi thư cám ơn công ty mới biết.
Khách hàng Nguyen Ngoc Duy
Khang viết:
“Ngày 26/12/2016, vào khoảng
10h30 tôi và vợ con có đón 1
chiếc xe taxi 7 chỗ tại phường 9
- quận Bình Thạnh gần cầu Thị
Nghè. Anh tài xế này đứng tuổi,
rất năng nổ. Đã đón con tôi đi
cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng
2. Anh này đã năng động, khi bị
kẹt xe, anh xuống xe, hô la mấy
xe khác tránh đường để chở con

tôi đến bệnh viện trong thời gian
nhanh nhất. Tới bệnh viện tôi và
vợ nhanh chóng đưa con vào bệnh
viện. Khi trở ra, tôi đi tìm anh tài
xế để thanh toán tiền và cảm ơn
anh thì anh đi đâu mất tiêu, tìm
hoài không thấy (do đi cấp cứu vội
vã quá nên chúng tôi không kịp
ghi số xe anh). Nhân đây, tôi và
gia đình cảm ơn cá nhân anh tài
xế nói riêng và hãng vinasun nói
chung đã giúp đỡ gia đình tôi vượt
qua hoạn nạn. Một lần nữa cám
ơn hãng xe Vinasun”.

Năm mới còn nhiều
thách thức
Tại buổi tiệc chia tay năm 2016,
ông Chủ tịch HĐQT đã nhiệt liệt
biểu dương thành tích của tập thể
người lao động, trong đó có sự nỗ
lực vượt qua khó khăn của anh chị
em lái xe, đặc biệt tinh thần đoàn
kết, tin tưởng vào
công ty, không dao
động trước những
cám dỗ từ các đối
thủ cạnh tranh.
Trong bối cảnh
cạnh tranh quyết
liệt như hiện nay,
ông kêu gọi anh
chị em lái xe càng
ý thức phục vụ
khách hàng thật
tốt, chu đáo, tận
tình, trung thực vì
yêu cầu của khách
hàng đối với dịch
vụ taxi ngày càng

cao, đa dạng. Anh chị em lái xe
phải nghiêm túc tuân thủ quy định
chung của công ty, nhất là quy
định về sử dụng Vinasun app, như
quyết tâm đón đúng khách đặt
app, không huỷ chuyến vì bất cứ
lý do nào.
Đối với cán bộ quản lý điều
hành ông yêu cầu phải gương mẫu
rèn luyện đạo đức tác phong người
quản lý, gần gũi anh chị em lái
xe để hỗ trợ kịp thời nhưng phải
nghiêm túc giữ kỷ cương làm việc,
phải chủ động linh hoạt phối hợp
nhau làm tốt nhiệm vụ, nhất là
phải luôn luôn học tập và sử dụng
thành thạo, chuyên nghiệp các
kỹ thuật quản lý hiện đại Vinasun
app để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Đón năm mới Đinh Dậu 2017,
chúng ta quyết tâm kề vai sát cánh
vượt qua khó khăn, thử thách tiến
đến thành công.

Xuân Đinh Dậu
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Lái xe thời công nghệ
CAO CA

M

ột sản phẩm công nghệ
đều phải trải qua giai
đoạn dùng thử để trải
nghiệm và thuyết phục khách hàng
sử dụng. Vinasun App cũng phải
thế. Công ty đã đầu tư rất nhiều
để cho ra đời Vinasun app, sau đó
chi phí hàng tỷ đồng để đưa sản
phẩm đến tay khách hàng, mời họ
trải nghiệm qua các chương trình
khuyến mãi… Công ty cũng đã tổ
chức huấn luyện sử dụng app cho
anh chị em lái xe. Tất cả những
công việc ấy giúp cho lái xe tiếp
tục kinh doanh thuận lợi trước sự
cạnh tranh quyết liệt của taxi công
nghệ. Thuận lợi của chúng ta là sự
kết hợp giữa taxi truyền thống và
taxi công nghệ, trong đó thế mạnh
của taxi truyền thống bổ trợ cho
taxi công nghệ còn non trẻ. Vai trò
của lái xe như thế nào trong cuộc
cạnh tranh về công nghệ?
Trong cuộc khảo sát nhỏ với câu
hỏi ngắn “Lái xe thời công nghệ
phải như thế nào?” đa số lái xe
cho biết đơn giản là biết sử dụng
tablet để nhận khách, nhiều lái xe

Vinasun App được đưa vào sử dụng đến nay đã được
18 tháng. Đó là một sản phẩm trí tuệ Việt gắn với một
thương hiệu Việt nổi tiếng. Mặc dù so với các ứng dụng
tương tự của các đối thủ cạnh tranh nước ngoài như
Uber, Grab thì ứng dụng của chúng ta ra mắt sau khá
lâu nhưng vẫn có những điểm mạnh hơn và cũng có
những điểm yếu hơn. Một trong những “gót chân Asin”
đó là cách hành xử của lái xe khi vận hành app…
trả lời chi tiết hơn là biết sử dụng
các tính năng khác như nút SOS,
kết thúc chuyến đi, in biên lai, các
thao tác khi có… khuyến mãi. Có
lái xe mạnh dạn xác nhận rằng
máy POS cũng là công nghệ.
Một chuyên gia về công nghệ
cho biết tất cả câu trả lời trên đều
đúng, nhưng chưa đủ. Lái xe (kể cả
cán bộ điều hành) thời công nghệ
không chỉ thành thạo thao tác mà
còn phải thay đổi cách ứng xử
phù hợp. Theo ông, công nghệ chỉ
cung cấp thêm một công cụ mạnh
mẽ hơn để làm việc hiệu quả. Việc
sử dụng, khai thác nó như thế nào
để đạt hiệu suất cao nhất mới thật
sự quan trọng.

Thay đổi thói quen
Đã có một thời nhiều lái xe
chúng ta có cái nhìn không thiện
cảm với máy POS vì nó có phần
khó xài, hay rớt mạng, sợ thao tác
lỡ sơ suất sẽ bị phạt, bị mất tiền
và… một lý do tế nhị khác là sợ
khách “bo” ít! Tâm lý ấy là một
thực tế rất thông dụng trong những
người dùng mới (newbie) thường

Nguyên tắc “20 giây vàng”: Đừng vội đặt xe lại hoặc rời khỏi
ứng dụng trong vòng 20 giây. Đó là thời gian phần mềm xử lý
thông tin để điều xe đến phục vụ quý khách. Độ trễ này còn tùy
thuộc vào chất lượng đường truyền 3G trên smartphone của quý khách tại
từng khu vực khác nhau.
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ngại thay đổi thói quen, ngại phải
tốn thời gian học, lại còn có nỗi
lo sợ vẩn vơ khác ám ảnh. Thực
tế, sau một thời gian “bị ép” sử
dụng, bây giờ rất nhiều lái xe cảm
thấy xài máy POS là chuyện hiển
nhiên, khi máy lỡ trục trặc còn
cảm thấy bứt rứt, bất tiện…
Sự xuất hiện của tablet trên xe
taxi đem lại sự hào hứng hơn nhiều
so với thời máy POS. Tuy nhiên khi
biết không được phép chơi games
trên tablet khiến khá nhiều lái xe
hụt hẫng. Nhưng tiện ích từ tablet
đem lại vẫn hấp dẫn: Khỏi tốn
công đua điểm, vừa tốn xăng, vừa
may rủi khi “chỉ là người đến sau”.
Vì thế khi âm thanh tín hiệu “có
khách” vừa vang lên là “a-lê-hấp”
nhanh tay bấm liền, còn việc sau
đó để “hạ hồi phân giải”: đón hay
huỷ tính sau.
Để trở thành lái xe taxi giỏi
cần nhiều kỹ năng, trong đó “đua
điểm” nhanh nhạy mà một ưu thế.
Khi tổng đài điều xe qua app thì
yếu tố trên hầu như bị khai tử. Vì
vậy, lái xe chuyển sang tăng cường
đón khách vãng lai, kể cả khi trên
đường đón khách qua app, lái xe
sẵn sàng tấp vào đón khi có khách
vẫy. “Đón được khách này là chắc
ăn”.
“Khách nào cũng là khách, đều
tăng doanh thu cả”. Đó là câu biện
minh khi lái xe vô tư hủy chuyến

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Hội đồng Quản trị vừa
quyết định bổ nhiệm:

Ông Quản Uyên Nguyên Minh
giữ chức Q. Giám Đốc
CN Taxi Vinasun Đồng Nai
để đón sai khách. Chuyện tưởng
đơn giản nhưng lại gây tác hại
cực kỳ nguy hiểm: Khách đặt xe
không có xe đến đón nhiều lần họ
sẽ không dùng app nữa, dẫn đến
mất khách!
Vậy anh em lái xe cần tập cho
mình thói quen chỉ đón đúng
khách đã được chỉ định qua app.
“Khách hàng là thượng đế”. Câu
nói ấy vẫn đúng, nhưng không đầy
đủ. Có một trăm tình huống oái
oăm cho sự đón khách app...
Lái xe Phước kể: Tôi đến đón
đúng khách theo yêu cầu. Vậy mà
xe vừa đến, một nhóm khách khác
tự động mở cửa leo lên. Tôi năn nỉ
họ xuống thì bị complain này nọ,
giải thích cách nào cũng không
được, đành cáo lỗi vị khách đặt

Ông Đặng Minh Hoàng
giữ chức Giám Đốc
Chi Nhánh V.CAR

Ông Lê An Thới
giữ chức Giám Đốc
Chi Nhánh Taxi Vinasun 1

Ông Ngô Minh Khánh Duy
giữ chức Phó Giám Đốc
Chi Nhánh V.CAR

Ông Nguyễn Xuân Tài
giữ chức Phó Giám Đốc
CN Taxi Vinasun Bình Dương

app để phục vụ nhóm khách kia...
Ở một tình huống khác, lái xe
Kiêm đến đón vị khách được chỉ
định. Xe đến cũng là lúc vị khách
kia vừa lên một chiếc khác cùng
của Vinasun. Anh gọi vào số khách
thì vị khách trả lời tỉnh bơ: “Sao
anh không gọi cho tôi trước, bây
giờ tôi đi rồi”. Kiêm ngẫm lại cũng
tự trách mình chủ quan, đến đón
ngay nhưng không gọi lại xác nhận
với khách.
Vậy anh em lái xe cần tập cho
mình thói quen điện thoại xác
nhận cho khách hàng trong khi
đến đón.
Chuyện đặt xe qua app được
khách hàng sử dụng ngày càng
nhiều, nhưng không phải vị khách
cũng biết cách sử dụng hiệu quả

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 12/2016
HẠNG
1
TP. HCM
G2
CN Bình Dương
Hạng nhất: BD2

		

2
G1

3
4
5
A8
61
A12
CN Đồng Nai
Hạng nhất: ĐN3

6
A6

nhất. Mọi điều đều bắt nguồn từ sự
thiếu kiên nhẫn. Họ sẵn sàng hủy
đặt xe khi có sự phản hồi chậm trễ.
Sự chậm trễ có thể từ tốc độ đường
truyền, sự đáp ứng của hệ thống...
Người sử dụng thông thái cần
nắm được quy tắc vàng “độ trễ 20
giây”. Nghĩa là khi bấm nút “đặt
xe” xong nên chờ ít nhất 20 giây
để quyết định hủy và đặt xe lại lần
nữa hay không. Những vị khách
nắm được nguyên tắc này thường
có tỉ lệ đặt xe thành công nhiều
nhất. Và khi họ đặt xe thành công
nhiều lần họ sẽ trở thành khách
hàng thân thiết của Vinasun.
Vì vậy mỗi anh em lái xe phải là
tuyên truyền viên giúp khách hàng
của mình trở thành khách hàng
thông thái khi đặt xe qua app.

CN doanh thu cao 12/2016

7
A2

8
9
10
40 05 14
CN Vũng Tàu
Hạng nhất: VT3

HẠNG
1
2
3

CHI NHÁNH
Chi nhánh 5
Chi nhánh 1
Chi nhánh 3
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Vô lăng vàng 2016:
Lái xe Nguyễn Thị Ngọc Thạch

Nữ kiện tướng doanh thu
THANH KIỀU

Năm 2016 là năm thành công của Nguyễn Thị Ngọc Thạch:
Đoạt giải lái xe có doanh thu cao nhất công ty và được Hội
đồng Quản trị thưởng một xe Honda SH Mode, là nữ lái xe
duy nhất cả nước được Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
tặng giải Vô Lăng Vàng…

X

uất thân từ một nhà đầu tư
bất động sản, bảy năm trước
trắng tay. Chồng bệnh, con
còn đi học, nợ đòi. Có lúc quẫn
trí chị muốn xuôi tay. Nhưng người
phụ nữ đầy nghị lực ấy đã vượt
qua, quyết tâm làm lại từ đầu,
chuyển nghề theo lời tư vấn của
một người anh. Ba mươi bốn tuổi
mới đi học lái xe, lấy bằng để
lái taxi. Mọi việc đều mới toanh,
chọn cái nghề thường chỉ dành
cho đàn ông, nhưng chị không
sợ. Rất may, đồng nghiệp ở đội xe
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và chi nhánh đều giúp đỡ chị vượt
qua bỡ ngỡ ban đầu. Chị cho biết,
ban đầu lái taxi cũng thấy kỳ kỳ
nhưng sau này chị thấy nó hợp với
phụ nữ, bởi tính cách chu đáo cẩn
thận và dịu dàng dễ được khách
hàng thông cảm.
Kinh doanh ở Đồng Nai có nhiều
khu công nghiệp, gần một nửa số
khách của chị là người nước ngoài
nên họ xem việc nữ lái xe cũng
là chuyện bình thường. Cái khó là
chị chỉ biết sơ tiếng Anh mà đa
số khách toàn là dân Hàn, Nhật,

Trung Quốc. Không có thời gian
đi học, chị mua mấy quyển đàm
thoại cơ bản để trên xe học từ từ.
Thuận lợi nhất là khách qua công
tác tại Việt Nam thường ở cũng
khá lâu, “biết chút chút” tiếng
Việt, nên khi giao tiếp kết hợp cả
hai thứ tiếng, đồng thời lật sách
trợ giúp. Vì vậy chỉ một thời gian
ngắn chị có thể nói chuyện được
một số câu thông dụng. Ngược
lại khách hàng cũng thích vì học
thêm tiếng Việt. Cũng nhờ đó họ
đều trở thành khách mối, kể cả
khi “đổi ca” về nước họ cũng giới
thiệu chị với người sang thay thế...
Trong các thứ tiếng chị rành
nhất là tiếng Hàn. Một hôm chị
chở nhóm khách Hàn Quốc không
quen, lên xe họ trao đổi đùa giỡn
với nhau có chút khiếm nhã với
người mình, chị nhẹ nhàng “phản
biện” khiến họ ngạc nhiên pha
chút bối rối. Những vị khách ấy
lịch sự xin lỗi và hỏi chị học tiếng
Hàn ở đâu, chị chỉ vào quyển sách
và bối rối ngược lại vì vốn từ của
chị chưa đến mức... hoàn hảo như
họ!
Còn khách mối Việt của chị thì
rất hiểu và thông cảm. Như khi
biết chị có mối khác đang chờ,
họ không hề khó chịu mà còn sẵn
sàng tạo cơ hội để chị có thêm cuốc
xe nữa. Chị tâm sự: Khách thương
mình và rộng lượng lắm, đi đâu họ
cũng gọi tôi. Vì vậy, khi không đón
được khách, tôi phải nhờ các đồng
nghiệp khác đến đón. Số đồng

nghiệp này phải phục vụ khách
chu đáo và tận tình, chứ anh nào
để khách phàn nàn chị sẽ không
hợp tác nữa. Có qua có lại, những
đồng nghiệp này có khách mối
gọi cũng nhờ chị đưa đón. “Như
vậy chị không sợ mất mối sao?”,
chị cười: Khách mối của ai là của
người đó, có giựt được đâu, mà
khách gọi lúc nào cũng có xe thì
càng tin tưởng vì chắc chắn sẽ có
xe. Đó là lý do chị không bao giờ
bỏ lỡ cuộc gọi đến nào.
Nguyễn Thị Ngọc Thạch có đến
4 chiếc điện thoại di động đều
là loại cùi bắp. Hôm đi Hà Nội
nhận giải Vô Lăng Vàng, khi vào
hội trường bị ban tổ chức “bắt”
tắt điện thoại khi nhận giải vì có
truyền hình trực tiếp, chị đưa mớ
điện thoại cho cô con gái giữ và
dặn trả lời ngay cho khách và
đồng nghiệp khi có liên lạc. Chị
giải thích: Không trả lời ngay là
mất khách.
Choáng ngợp với con số doanh
thu bình quân mỗi ca 4.655.000
đồng của nữ kiện tướng Nguyễn
Thị Ngọc Thạch, rất nhiều bác
tài cho là doanh thu không tưởng,
nhưng với chị, những ca có doanh
5 đến 7 triệu là chuyện bình
thường. Kỷ lục của chị là một ca
được trên 10 triệu đồng.
Chị kể: Hôm đó, dịp tết Bính Thân
khi kinh doanh đến khoảng sau
nửa đêm đã trên 7 triệu đồng, chị
định về nghỉ. Bất ngờ nhóm khách
mối gọi taxi đi Vũng Tàu nhậu,
đi khứ hồi. Chỉ mất hơn một giờ
đưa khách ra thành phố biển, lúc
khách nhậu thì chị tranh thủ nghỉ
ngơi chờ vãn tiệc. Xong chuyến đó
kịp về đến điểm giao ca và đem
lại cho chị thêm 3 triệu đồng! Lúc
đó một khách mối ở Bảo Lộc gọi
chị lên đón về nhưng chị đành
chào thua vì... hết sức!
Tại lễ trao giải Vô Lăng Vàng
2016 mà chị là nữ lái xe duy nhất
được Giải, khi được hỏi: Khó khăn
vất vả nhất của chị lúc lái xe là
gì? Sau một thoáng suy nghĩ, chị

bảo là thay bánh xe. “Lái xe nam
hay nữ đều phải biết kỹ năng này,
bởi vì đâu ai biết sự cố này xảy ra
vào lúc nào. Nếu đêm hôm khuya
khoắc, nơi chỗ vắng mà bể bánh
xe thì phải tự mình thay bánh sơ
cua. Với lái xe nam giới chỉ cần
15 phút là xong, còn như tôi chân
tay yếu hơn phải tốn thời gian
gấp đôi: ba mươi, bốn mươi phút
mới xong”. Cả hội trường vỗ tay
hoan nghênh vì lời trao đổi chân
thành của chị, vì họ biết nghề lái
xe - dù là lái taxi - cũng không hề
nhàn hạ...
Nữ lái xe mà là lái xe xuất
sắc là một sự phấn đấu rất lớn.
Với Nguyễn Thị Ngọc Thạch
nguồn động lực là cô con gái
cưng Nguyễn Hoàng Phương Anh
đang học năm thứ hai ngành
tiếng Nhật đại học Văn Hiến. Cô
bé được mẹ tặng chiếc Honda SH
Mode - giải thưởng lái xe doanh
thu cao nhất công ty 2016, còn
được mẹ cho tháp tùng ra thăm
Hà Nội. Cô sinh viên Phương Anh
còn xin mẹ sắp tới cho đi Nhật du
học... Chị Ngọc Thạch cho biết:

Sáu năm qua lái taxi
chị đã trả hết nợ cũ,
mua được miếng đất
ở Long Thành, tiết
kiệm được vài trăm
triệu... cùng với thu
nhập hiện tại chị đủ
sức cho con gái đi du
học nhưng chị muốn
được ở bên con gái
mỗi tuần một ngày
chủ nhật. Đó là ngày
con nghỉ học, còn chị cũng ít
khách muốn nghỉ một ngày để
vào quận Tân Bình, nơi con trọ
học, để chơi với con...
Nguyễn Thị Ngọc Thạch còn
là người thủy chung như nhất,
luôn trân trọng những người ơn
của mình: Đó là người anh kết
nghĩa giới thiệu chị vào nghề, là
người giám đốc chi nhánh đã quá
cố Bùi Thanh Liêm vị sếp ấy đã
giúp chị hòa nhập vào gia đình
Vinasun thân yêu. Trước ngày lên
nhận giải tại Lễ hội truyền thống
cấp công ty, chị và con gái đã vào
thắp hương cho anh tại một ngôi
chùa ở quận 1...
Tính cách và nghị lực của nữ
kiện tướng Nguyễn Thị Ngọc
Thạch thành nguồn cảm hứng để
nhà thơ Đặng Ngọc Thi viết bài
Ngọc trong đá, bài thơ đã được
ca nhạc sĩ Đình Văn phổ nhạc
và cũng chính anh thể hiện bài
hát này trong ngày ông Chủ tịch
HĐQT trao giải thưởng cao nhất
cho người lái xe xuất sắc nhất
Vinasun 2016
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Hình ảnh tổng kết năm 2016

1

Từ ngày 31/12/2016, Công ty và các khối đã tổ chức
tổng kết năm 2016 để mừng kết thúc một năm kinh
doanh đầy nỗ lực và hiệu quả.
1- Chủ tịch HĐQT phát biểu tại tiệc tất niên.
2- Ông Huỳnh Văn Sĩ (PTGĐ HCNS) trao giấy khen
cho các công đoàn viên xuất sắc.
3- Ông Đặng Thành Duy (PTGĐ / Giám đốc Khối
ĐH Kinh doanh) báo cáo tổng kết Khối.
4- Ông Nguyễn Trọng Duy (PTGĐ / Giám đốc Khối
ĐH Taxi) báo cáo tổng kết Khối.
5- Bà Nguyễn Thị Đăng Thư (PTGĐ / Giám đốc Khối
Tổng đài) nhận khen thưởng từ ông Tạ Long Hỷ (P.TGĐ/
TT kiêm GĐ Taxi) thay mặt Ban TGĐ trao .

2

3

4

5

Xuân Đinh Dậu
2017

13

Đồng hành
Phóng
sự ảnhcùng Vinasun

14

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Ngày 30/11/2016, Công ty CP Ánh
Dương Việt Nam đã tổ chức Lễ hội
truyền thống mừng 14 năm trưởng
thành và phát triển.
Tại Lễ hội, công ty đã trao các giải
thưởng cho Lái xe có doanh thu
cao nhất công ty, Lái xe đoạt giải
Bảo quản xe tốt lái xe an toàn cấp
công ty, Lái xe Gương mẫu cấp
công ty, Lái xe giỏi có tinh thần vượt
khó, quà tặng cho các gia đình có
nhiều người lái xe taxi Vinasun.
Tổng trị giá các giải thưởng tại Lễ
hội truyền thống cấp chi nhánh và
công ty năm 2016 lên đến trên 1,3
tỷ đồng
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Lái xe Trần Ngọc Tài, chi nhánh 4

Ông Tạ Long Hỷ - PTGĐ/TT - GĐ Taxi Vinasun trao giấy khen cho
lái xe Trần Ngọc Tài, Chi Nhánh 4

Ngày 8/12/2016 bác tài Trần Ngọc Tài (Tài 5585
- Đội 78 - CN 4) đón khách đi taxi Vinasun từ đường
Tôn Đản đến đường Nguyễn Huệ (Quận 1). Khi
xuống xe khách hàng vô tình bỏ quên 1 ví trong đó
chứa 100.000.000 đồng tiền Việt Nam và Đô la Mỹ.
Sau khi phát hiện tài sản của khách bỏ quên, bác
tài Trần Ngọc Tài đã tự giác quay lại địa điểm trả
khách để trả lại tài sản cho khách hàng vào 11h50’
cùng ngày.
Trước hành động trung thực đó, lãnh đạo công ty
Vinasun đã trao giấy khen và tiền thưởng động viên
bác tài ngày càng làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa
góp phần xây dựng sự tin yêu thương hiệu Vinasun
trong lòng khách hàng.

Lái xe Hồ Huy Hoàng, chi nhánh 2

Khoảng 14h15’ ngày 15/12/2016
bác tài Hồ Huy Hoàng (Tài 4213 Đội 41 - CN 2) đón khách đi taxi
Vinasun từ đường Triệu Quang
Phục đến đường Trịnh Đình Trọng.
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Lái xe Nguyễn Trần Bình, chi nhánh 8

Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 09/01/2017 bác
tài Nguyễn Trần Bình (Tài 7729 - Đội 76 - CN 8) đón
khách đi taxi Vinasun từ đường Phan Xích Long, Quận
Phú Nhuận đến đường Trần Hưng Đạo, Quận 5. Khi
xuống xe khách hàng vô tình bỏ quên bao thư trong đó
chứa 50.000.000 đồng tiền mặt.
Sau khi trả khách và quay về điểm xếp tài, bác tài
Bình mở cửa xe và phát hiện tài sản của khách bỏ
quên. Ngay sau đó bác tài đã báo đội trưởng và quay
lại địa điểm trả khách để tìm kiếm khách trả lại tài sản
nhưng không tìm lại được khách hàng. Bác tài Bình
đã mang tài sản của khách về công ty và vào lúc 9 giờ
sáng ngày 10/01 khách hàng đã tới công ty Vinasun
nhận lại tài sản đầy đủ.
Trước sự trung thực đó, lãnh đạo công ty Vinasun
Taxi đã trao giấy khen và tiền thưởng động viên bác tài
Bình ngày càng làm nhiều việc tốt hơn nữa.

Khi xuống xe vì
có nhiều đồ đạc
nên khách hàng
vô tình bỏ quên
balo dưới gầm
băng ghế giữa.
Sau khi trả
khách bác tài
Hoàng tiếp tục
kinh doanh đón
cuốc khách tiếp
theo, trong quá
trình chở khách
bác tài nhận
được thông báo từ Tổng đài báo
có khách để quên đồ trên xe. Vội
vã dừng xe lại và kiểm tra, bác tài
Hoàng phát hiện balo của khách
nằm lọt dưới gầm băng ghế sau,

chuyển cuốc khách hiện tại sang
xe khác, bác tài vội đưa tài sản bỏ
quên của khách về công ty.
Khoảng 15h30’ chiều cùng ngày
tại công ty Vinasun khách hàng đã
có mặt để nhận lại đầy đủ tài sản.
Sau khi kiểm tra đồ đạc, anh L.V.K
là khách hàng bỏ quên đồ cho biết
trong balo của anh có chứa 100
triệu đồng, 3.488 Yuan, 1 điện
thoại Nokia Lumia 850 XL, cùng
nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ước
tính giá trị lên đến 115.000.000
đồng.
Trước việc làm ý nghĩa đó, lãnh
đạo công ty Vinasun đã trao giấy
khen và tiền thưởng động viên bác
tài Hoàng ngày càng làm nhiều
việc có ích hơn nữa.

Trao tặng 1,035 tỷ đồng giúp bà con nghèo vùng lũ đón tết Đinh Dậu
Vừa qua, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Công
đoàn Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã trao
1.035.000.000 đồng do tập thể lái xe và người lao
động công ty đóng góp để giúp đỡ bà con nghèo bị
lũ lụt thông qua báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ.

Lái xe Nguyễn Văn Mười, CN 3

Trong đó, công ty đã đại diện trao 500 triệu đồng cho
chương trình Cây mùa xuân 2017 của Báo Thanh Niên
nhằm chia sẻ với người dân vùng lũ miền Trung và bà
con nghèo tại các địa phương khác đón tết cổ truyền
Đinh Dậu.
Thông qua báo Tuổi
Trẻ, công ty đã đại diện
trao 535 triệu đồng
chương trình “Tết yêu
thương cho học sinh
vùng lũ” để báo TT mua
400 phần quà tết cho
các em nhỏ vùng lũ và
dành 300 triệu đồng để
xây nhà chống lũ cho
bà con vùng lũ.

Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng
Bằng khen cho Đoàn cơ sở Công ty
CP Ánh Dương Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Phong - PGĐ Phòng Tư vấn xử lý vi phạm - Taxi
Vinasun trao giấy khen cho lái xe Nguyễn Văn Mười, Chi Nhánh 3

Khoảng 15 giờ, ngày 24/11/2016 bác tài Nguyễn
Văn Mười (Tài 3807 - Đội 84 - CN 3) đón khách đi
taxi Vinasun từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Võ
Văn Kiệt, Quận 5. Khi xuống xe khách hàng vô tình
bỏ quên 1 bộ máy thẩm mỹ Ella DPL trị giá khoảng
100.000.000 đồng.
Bác tài Mười chia sẻ: “Khi chở khách đến nơi, khách
thanh toán tiền bằng thẻ sau đó xuống xe và đi thẳng
luôn, lúc đó tôi đóng cửa xe lại và định chạy đi tiếp
tục kinh doanh thì không tắt đồng hồ tính cước được,
ngoái lại phía sau xe phát hiện thùng hàng của khách
bỏ quên, tôi vội chạy ra kiếm khách nhưng không biết
khách đi đâu. Tôi bèn gọi điện báo Tổng đài và chở
đồ của khách về công ty, sau đó tiếp tục kinh doanh”.
Ngày 25/11 khách hàng đã đến công ty Vinasun và
nhận lại tài sản đầy đủ.
Trước việc làm tốt đẹp đó, lãnh đạo công ty Vinasun
Taxi đã trao giấy khen và tiền thưởng động viên bác tài
Mười ngày càng làm nhiều việc tốt đẹp hơn nữa.

Đoàn Cơ sở Đoàn TNCS công ty vừa được Trung
ương Đoàn TNCS HCM tặng Bằng khen về thành
tích đặc biệt xuất sắc trong công tác vận động thanh
niên hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. Đoàn Cơ
sở có công trình thanh niên “Sắc cờ truyền thống”
được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu
của Quận 5 năm 2016, được Quận đoàn 5 tặng
cờ xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua “ Cụm đoàn cơ
sở”. Các Chi đoàn bộ phận: Chi đoàn TCHC - kế
toán - tổng đài, Chi đoàn khối pháp chế, Chi đoàn
Khối kinh doanh - Marketing - Du lịch được khen
tặng giấy khen của Quận đoàn 5. Bí thư Đoàn cơ sở
Đinh Công Lập được UBND Quận 5 tặng giấy khen
về việc hoàn thành xuất sắc trong công tác thực
hiện nếp sống văn minh đô thị.
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rải qua gần 2 năm thâm
nhập vào thị trường taxi tại
Việt Nam, Grab đã vượt qua
Uber để trở thành một loại hình
kinh doanh được Bộ Giao thông
vận tải chính thức công nhận.
Sự kiện này gây chấn động trong
ngành dù các hiệp hội taxi cả
nước đã nỗ lực hết sức để ngăn
chặn, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra.
Căn cứ vào quyết định do Bộ Giao
thông vận tải ban hành, Grab
taxi nhanh chóng mở rộng phạm
vi hoạt động, nhanh chóng bành
trướng phát triển đội xe, tấn công
mạnh mẽ vào địa bàn hoạt động
đã ổn định...
Riêng Uber mặc dù lùm xùm
vụ trốn thuế, bị các cơ quan chức
năng kiểm tra nghiêm nhưng vẫn
tiếp tục hoạt động, thu hút thêm
nhiều đầu xe tham gia vào hệ
thống.
Loại hình kinh doanh taxi
không bảng hiệu này đã thu hút
thành công sự quan tâm của một
bộ phận khách hàng muốn thể
hiện mình, đánh vào tâm lý có “xe
sang”, “xe nhà”, cùng với chính
sách phá giá, chính sách rút ruột
lái xe về tham gia đội ngũ... đã đặt
các công ty kinh doanh taxi truyền
thống vào thế hạ phong. Những
chính sách thưởng để thu hút nhà
đầu tư, thậm chí khuyến khích lái
xe mua xe trả góp để tham gia hệ
thống một cách ồ ạt. Chỉ trong
vòng vài tháng facebook câu lạc
bộ Uber đã có trên 25.000 thành
viên tham gia.
Trong hoàn cảnh đó, Vinasun
đã thể hiện bản lĩnh đi tiên phong
của mình, một mặt tự phát triển
ứng dụng đặt xe Vinasun app, lấy
đó làm cơ sở để mạnh dạn đề xuất
Bộ Giao thông vận tải cho phép
thực hiện thí điểm mô hình kinh
doanh vận chuyển hành khách
theo “hợp đồng điện tử”. Chính
từ tầm nhìn xa đó, Vinasun được
Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho
triển khai chỉ đi sau đối thủ có 5
tháng.
Loại hình VCAR ra đời với sứ

Xuân Đinh Dậu
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HIỂU VỀ V.CAR
GIA KHANH
Kinh doanh taxi ở thời đại công nghệ 4.0 này phải chấp
nhận áp lực cạnh tranh rất lớn, không chỉ từ các hãng
taxi trong nước mà cả các tập đoàn hùng mạnh từ nước
ngoài. Họ có nền tảng tài chánh dồi dào, khai thác sự
thiếu quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước,
tranh thủ cơ hội đẩy chúng ta vào thế bất lợi trong cạnh
tranh. Chính vì vậy việc ra đời VCAR là một khởi đầu
phản công hợp lý của Vinasun...

mạng là đối thủ của taxi không
mào. Đó là một bước đi đúng
hướng để giữ lại một lượng khách
hàng của chúng ta, quyết không
để họ ngả về phía đối thủ cạnh
tranh kia.
Trong khi các đối thủ tung ra các
chương trình truyền thông quảng
bá rất mạnh, cùng các chiến dịch
khuyến mãi dồn dập, Vinasun vẫn
trung thành chiến lược xây dựng
thương hiệu từ chất lượng và uy
tín truyền thống, đồng thời phát
triển từng bước đội hình VCAR loại xe đàn em về tuổi đời nhưng
đủ sức thuyết phục khách hàng
tiếp tục đồng hành cùng Vinasun

bằng dòng xe sang trọng Camry,
Fortuner, Lexus, Land Cruiser...
Tuy nhiên so với taxi Vinasun
truyền thống quen thuộc thì VCAR
không thể cạnh tranh nổi vì chưa
được khách hàng biết đến nhiều.
Thay vì đổ tiền để truyền thông,
lãnh đạo Vinasun chọn phương
án ưu tiên cho VCAR nhận khách
trong một số trường hợp đặc biệt
để khách hàng có thể nhận diện
loại dịch vụ này. Điều này khiến
một số lái xe taxi Vinasun truyền
thống không hài lòng, so bì với
chính người em của mình.
Ông Tạ Long Hỷ cho biết: Dù
ra đời sau GrabCar chỉ có 5 tháng,

BBT nhận được hai bài thơ ghép chữ của
lái xe gửi về. Ý thơ chân tình dù lời thơ chưa
được trau chuốt, nhưng tác giả thừa nhận:
“Làm thơ gà gáy khó hay / Nhưng lòng ước
muốn năm nay thắng nhiều”.

Sự xuất hiện của VCAR đã khiến đối thủ cạnh tranh dè
chừng. Từ định hướng dòng “xe sang” họ chuyển sang
“giá rẻ”. Cũng từ sự phản công ngoạn mục từ VCAR
khiến đối thủ tăng mạnh chi phí hoạt động, quảng bá,
khuyến mãi...

nhưng trên thực tế thương
hiệu VCAR xuất hiện
chậm hơn nhiều năm. Để
loại hình dịch vụ này được
khách hàng biết nhiều thì
phải cần có sự hy sinh,
nhường nhịn của các anh
chị Vinasun Taxi. Đến nay
sau nửa năm hoạt động và
được một bộ phận khách
hàng tin cậy sử dụng vì
vậy VCAR không còn nhận
được ưu đãi như trước đó
nữa. Ông cho biết với đội
xe chỉ chiếm chưa đến
10% taxi truyền thống,
VCAR không làm ảnh
hưởng đến doanh thu của
lái xe taxi.
Ngay tại thời điểm quyết
định cho VCAR được nhận
ưu tiên đón khách, lãnh
đạo công ty đã nhìn thấy
đó chỉ là việc tạm thời,
chính ông Chủ tịch HĐQT

yêu cầu cán bộ quản lý
và anh em lái VCAR phải
nhanh chóng tự thân vận
động, không kéo dài thời
gian xin ưu đãi. Việc thành
lập chi nhánh riêng chính
thức công nhận đội hình
VCAR đã trưởng thành.
Đây cũng là đặt bước chân
vững chắc để Vinasun sẽ
có thêm những dòng xe
cạnh tranh tương xứng với
các đối thủ.
Lái xe taxi truyền thống
hay lái xe VCAR đều cùng
một gia đình Vinasun,
mỗi lái xe đều xuất phát
từ nhiệm vụ xây dựng và
phát triển Vinasun ngày
càng lớn mạnh và bền
vững. Sự đoàn kết hỗ trợ
lẫn nhau trong kinh doanh
chắc chắn sẽ mang lại
những thành quả khả quan
nhất

CHÚC mừng năm mới con gà
VINASUN của chúng ta thắng, lời
NĂM nay app sẽ tuyệt vời
MỚI xe, sang trọng khách cười líu lo
PHÁT tài doanh số càng to
TRIỂN vọng năm tới không lo thiếu tài
BỀN lòng gắn bó hỡi ai
VỮNG tin vào một ngày mai đắc thành

VNS APP

Vui xuân kính chúc gần xa
Năm nay thắng lợi, mọi nhà an khang
Sum vầy, vui vẻ, bình an
Ánh dương mãi chiếu ngày càng sáng trong
Phát - tài - lộc - phú cùng mong
Phi nhanh thần tốc thành công đón chào
Tuấn Đạt

TIẾN LÊN V.CAR THÀNH CÔNG
TIẾN LÊN cùng với taxi
Vì ta cùng một hướng đi, một nhà
Con đường chiến thắng hoan ca
Anh em sát cánh kề vai đồng lòng
Rỡ ràng trí tuệ Việt Rồng
THÀNH CÔNG! Ta sẽ thành công năm Gà!
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Mục đích của chính sách rút ruột lái xe giỏi về đội hình của mình của Uber, Grab chính là làm
suy yếu lực lượng lái xe truyền thống của các hãng trong nước. Những ưu đãi “thấy được” ban
đầu như mật ngọt thu hút cả đàn ong bay về. Nhưng trong kinh doanh, không có gì cho không
nhau cả. Tất cả đều phải trả giá tương xứng. Điều đó chỉ tường minh khi vỡ mộng...
Tuần trăng mật nào rồi cũng kết thúc. Ngay chính trên diễn đàn CLB Uber đã có lời than thở và
trách móc. Nhiều lái xe sớm nhìn thấy tương lai nhanh chóng quyết định trở về lái taxi truyền
thống. Trong khi đó nhiều lái xe taxi lại muốn nhảy việc. Câu chuyện này giống y hệt câu ca
dao: Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt/ Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô...

CHUYỆN MỘT NGƯỜI QUAY VỀ
THANH KIỀU

N

guyễn Thành Châu vừa
nộp đơn xin vào chạy lại
taxi Vinasun. Đi cùng anh
là người anh rể hiện đang lái taxi
Vinasun, có mặt để anh đỡ ngượng
lúc quay về.
Nguyễn Thành Châu từng là một
lái xe giỏi của công ty. Gia đình
và bà con của anh gần chục người
đều lái taxi Vinasun, trong đó anh
là người có doanh thu cao nhất,
trong đội xe anh cũng trong tốp
dẫn đầu, thường xuyên đạt khoảng
2 triệu rưỡi một ca.
Giữa năm 2016 anh được “hội
nghị gia đình” cử đi tiên phong:
nghỉ việc Vinasun để chuyển sang
lái Uber.
Tại sao lại là anh? Châu trả lời:
Tôi kinh doanh giỏi, nhiều kinh
nghiệm lái xe, rành đường, có
nhiều khách mối... Nếu qua Uber
tôi sống ngon sẽ kéo từng người
sang hết đây.
Không dám mua i10 vì nghe
nói Uber không nhận nữa, anh cắn
răng mua chiếc Fortuner trả góp
khoảng tỷ hai.
Với hành trang đó Châu tự tin
vào Uber.
Thu nhập khi lái taxi Vinasun
mỗi ca sau khi trừ chi phí, Châu
bỏ túi trên một triệu là chuyện
bình thường, nhưng Uber cho anh
nhiều hơn.
Đó là lúc Uber khuyến khích
thưởng lớn, mỗi ngày thứ Hai đến
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thứ Năm trong các thời điểm từ
6 giờ đến 9 giờ (3 giờ đồng hồ),
từ 11 giờ đến 14 giờ (3 giờ đồng
hồ) và từ 16 giờ đến 20 giờ (4 giờ
đồng hồ) cứ mỗi ba giờ hoặc bốn
giờ đón được 4 đến 5 cuốc khách
sẽ được thưởng 125 ngàn đồng
mỗi giờ. Riêng từ thứ Sáu đến Chủ
nhật thì mức thưởng tăng lên 175
ngàn đồng mỗi giờ. Chỉ riêng tiền
thưởng cũng quá ngon rồi.
“Tôi “cày” nhẹ nhàng lắm. Bởi vì
chỉ toàn đưa đò, cuốc cao nhất chỉ
vài ba trăm. Khác với taxi, khách
Uber đi càng xa lái xe càng lỗ”.

Doanh thu tuy chỉ bằng một nửa
so với lái taxi, ngày nào cũng kinh
doanh nhưng anh chỉ chạy đến
hơn 9 giờ tối rồi nghỉ dưỡng sức.
Tính ra thu nhập cũng ngon lành.
Nhưng ba tháng sau, tháng
11/2016 chính sách thưởng trên bị
bãi bỏ. Thu nhập của anh rớt thê
thảm.
Hồi lái taxi thường được khách
bo, còn khách Uber “keo” lắm
(không biết tại sao) nên kiếm tiền
cơm cũng khó. Sáng lên xe, đổ
xăng xong phải thủ vài chục ngàn
vì lỡ khách trả bằng thẻ VISA,

Mastercard thì... đói!
Tệ hơn nữa anh thường bị mất
thu nhập từ những chuyện không
đâu.
Như bữa anh chở một gia đình
đi từ Tân Sơn Nhì sang Nguyễn
Thái Sơn, cuốc xe này có một
quảng đường nhân hệ số. Khi
xuống xe khách hàng nhất quyết
chỉ trả 150.000 đồng mặc dù trên
smartphone của anh hiển thị tiền
cước gấp đôi. Cãi không lại khách,
anh đành chấp nhận. Sau khi trừ
20% phí Uber là 60.000 đồng thì
chẳng còn bao nhiêu.
Lần khác, khoảng 5 giờ chiều,
Châu chở khách đi từ Tân Thới
Hiệp về Phan Văn Trị, anh quyết
định đi theo Google map. Đoạn
đường này dài hơn không nhiều.
Kết qua sau hơn một giờ len lỏi
qua gần 13 cây số rồi cũng đến
nơi. Cước phí chưa đến 200 ngàn,
nhưng khốn khổ cho anh là hệ
thống nhân hệ số lên đến 3,4x,
đồng nghĩa khoản “tăng giá” gần
470 ngàn. Ông khách vừa cự anh
vẽ đường, vừa cương quyết chỉ trả
200 ngàn đồng. Một lần nữa Châu
lại ôm hận vì phải trả phí Uber hết
130 ngàn!
Có người hỏi anh sao những lần
ấy không quỵt phí Uber. Anh cười
bảo: Nó khôn dàn trời, muốn nhận
khách thì trong tài khoản thẻ của
mình (một dạng ký quỹ) phải còn
tiền theo quy định. Hết phải châm
thêm. “Nó nắm đằng cán mà!”.
Cũng vì chính sách tăng giá
nhân hệ số khiến cho Châu mất

Hình chỉ mang tính minh hoạ

Sự xuất hiện của VCAR đã khiến đối thủ cạnh tranh dè chừng. Từ định hướng
dòng “xe sang” họ chuyển sang “giá rẻ”. Cũng từ sự phản công ngoạn mục
từ VCAR khiến đối thủ tăng mạnh chi phí hoạt động. Chính vì vậy họ tung ra
chính sách “giá linh hoạt”, giảm bớt mức thưởng cho lái xe... Những điều
này khiến cho họ không phát triển vũ bão như trước.

dần khách mối ruột. Đó là điều
Châu ân hận nhất.
Chuyện “cướp” khách cũng
thường xảy ra. Đua đến nơi khách
đã đi mất. Nhiều lúc gặp cảnh oái
oăm hơn khi khách gọi đùa chơi
chọc phá. Cứ mỗi vụ lại tốn xăng
và thời gian.
Châu kể: Lái xe mình cũng
“khôn dàn trời”, có nhiều mánh
để quỵt phí. Thường nhất là gặp
khách muốn đi xa, lái xe phải
thương lượng giá trước sao cho vừa
có lợi cho khách
vừa có lợi cho
mình. Tiếp tục
chạy một đoạn,
ngừng,
giả
bộ trả khách.
Sau đó thì tắt
smartphone và
vi vu phục vụ
khách bao lâu
cũng được! Lúc
đó công nghệ
tiên tiến gì cũng
bó tay.

“Thế sao anh lại bỏ nó quay
về?”. Châu bảo, mình có ăn được
của nó bao nhiêu đâu. Anh tính
xem, tôi kinh doanh thường hơn
một triệu, tốn 20% phí Uber và tiền
xăng chỉ còn khoảng bảy, tám trăm
ngàn. Tính kỹ chi phí bảo dưỡng
này khác hàng năm cũng nặng,
thêm tiền mua suất hợp đồng của
hợp tác xã vận tải. Vả lại chiếc xe
chạy sau 8 năm thì “tã” rồi, bán lại
được 500 triệu là mừng, tính ra mỗi
năm lỗ xác xe hết 100 triệu đồng.
Mà chắc gì nó dung xe mình đến 8
năm! Nghĩ tới đó tôi ớn lạnh đành
rút sớm cho lành!
Quyết định “cắt lỗ” của Châu
khá kịp thời và được anh em trong
gia đình đồng thuận. Hỏi lỗ bao
nhiêu anh nói chỉ khoảng hơn trăm
triệu. Tôi biết anh muốn giấu.
Châu mong muốn chuyện anh kể
có thể giúp cho những đồng nghiệp
rút kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ càng
trước khi quyết định. Bởi mỗi trải
nghiệm mới đều có giá của nó.
Đừng để đắng lòng!
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Đó là những chia sẻ của bác tài Hồ
Thanh Long về cơ duyên bước vào
nghề lái taxi và suy nghĩ... sẽ gắn
bó với Vinasun đến hết cuộc đời.

TỪ NAY TÔI SẼ GẮN BÓ VỚI
VINASUN ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI!...
ÁNH NGUYỆT

Chuyến xe tour “định
mệnh”...
Tôi từng lái xe khách hơn chục
năm sau đó chuyển qua làm lái
xe cho một công ty của Nhật Bản
được 2 năm rồi lại làm lái xe chở
khách đi du lịch theo tour.
Trong lần đưa một gia đình đi
du lịch tour, vào bữa cơm chiều
ăn cùng với khách được khách
hỏi thăm công việc, lương bổng
chạy xe khách có khá không. Khi
đó chạy xe tour vất vả, mà lương
tháng được 15-20 triệu. Người
ta mới giới thiệu là họ đang kinh
doanh chạy xe Grab, Uber và rủ
về chạy chung, hứa một tháng sẽ
được trên 25 triệu.
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Khi ấy rất nhiều doanh nghiệp
tư nhân đi vay tiền ngân hàng mua
xe và thuê tài xế chạy Uber, Grab.
Lúc đó Grab khan xe nên hay có
thưởng nóng như nếu tài xế chạy
trên 300 km 1 tuần sẽ thưởng 3,5
triệu đồng, chạy trên 450 km sẽ
thưởng 4,5 triệu đồng. Lúc đó thấy
hấp dẫn quá tôi cũng tính mua
xe trả góp để vô chạy kiếm cơm
nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi, tôi
cũng đoán đó chỉ là chiêu trò nhất
thời khi khan hiếm xe và tài xế
thôi chứ cũng không được lâu dài.
Sau chuyến chạy xe tour “định
mệnh” ấy, thì tôi chuyển qua chạy
xe Grab thử. Lúc đầu tôi cũng
không biết Uber - Grab là gì hết,

nhưng nghe lương hấp dẫn quá
nên quyết định bỏ chạy xe tour về
chạy taxi.

Vỡ giấc mộng làm giàu
từ Uber và Grab
Khoảng tháng 8, tháng 9 năm
2015, lúc đó xe Grab chỉ giá
6.000đ/ km. Thời gian đầu tôi
về chạy xe cho Grab cảm thấy
chạy được, khoẻ. Xe được chạy xe
mới, xăng lúc nào cũng được đổ
đầy bình, tháng lại được nhận 25
triệu. Lúc đó tôi cảm thấy khá khó
hiểu, vì mình chạy cũng không
nhiều nhưng không hiểu sao lương
lại cao vậy, được hỗ trợ đủ thứ, chủ
xe lại trả 25 triệu/tháng nên tôi

bèn tìm hiểu thì được biết khi đó
Grab hỗ trợ tài xế 60.000đ/ cuốc
xe để khuyến khích và chiêu mộ
thêm nhiều tài xế, nhiều xe hơn.
Sau này tôi mới nhận ra đó chỉ là
một chiêu trò của họ đối với anh
em tài xế.
Khoảng tháng 9, tháng 10 năm
2015 khi Grab đã có một lượng xe
tương đối rồi họ bắt đầu cắt giảm
hỗ trợ theo từng tuần, 1 tuần 1
lần. Giá cước xe khi ấy từ 6.000đ/
cuốc thành 9.000đ/ cuốc, bắt đầu
cắt hỗ trợ tiền xăng xe. Vì bị cắt
giảm hỗ trợ nên khi ấy anh em tài
xế chúng tôi chỉ lựa khách gần thì
phục vụ, khách đi xa thì không đi.
Nhưng khi ấy thu nhập vẫn còn
khá. Tháng cũng được hơn 30
triệu.
Tháng 11, 12 năm 2015 cảm
thấy có vẻ sẽ kiếm tiền được từ
Grab nên tôi mướn xe chạy thử,
khi đó Grab bỗng nhiên siết chặt
hỗ trợ, không hỗ trợ cho tài xế nữa,
tôi buộc phải chạy song song vừa
Grab vừa Uber may ra mới đủ ăn.
Làm tài xế Uber, Grab một lúc
phải chạy “hai mạng” và lanh lẹ
mày mò mới sống được, tôi chạy
từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối được 1
triệu đồng, đóng 20% cho hãng rồi
còn lại có 800 ngàn, trả tiền mướn
xe 10 triệu một tháng, mấy trăm
tiền xăng, tính ra chạy liên tục
ngày được 200 ngàn thôi nên giờ
vô Vinasun tôi thấy khoẻ, sẽ gắn
bó đến hết đời với Vinasun luôn,
không đi đâu nữa (cười).
Chạy xe cho Grab, Uber nhiều
khi cũng nguy hiểm và hay gây lộn
với khách bởi vì giá cước không
cố định. Những khi trời mưa điện
thoại của khách hàng thường
không kêu được xe, chưa kể nhiều
lần tăng giá thất thường, có khi
đắt gấp 2-3 lần taxi truyền thống
khiến nhiều khi chở phải khách
không am hiểu dễ nảy sinh cãi cọ
vì khách tự nhiên bị trừ tiền vô lý.

Nhân duyên với Vinasun
Sau khi ra chạy riêng hai tháng,
tôi cảm thấy sức ép quá lớn và chỉ

đủ ăn nên tôi quyết định nghỉ lái
luôn ở nhà ăn Tết.
Vào dịp Tết 2016 tôi có đi chúc
Tết nhà một người bạn là lái xe
Vinasun, sau khi anh em thăm
hỏi nhau, anh ấy khuyên tôi nên
chuyển qua Vinasun “sống”. Hoàn
cảnh đưa đẩy tôi vô làm lái xe
Vinasun như bây giờ và thấy sống
được.
Từ khi bước chân vô đại gia đình
Vinasun đến nay tôi cảm thấy rất
mãn nguyện, Vinasun như một
mái nhà thứ hai của tôi, tôi không
còn phải đi xa, đi tỉnh nhiều ngày
và liên tục nữa.
Khi vô Vinasun rồi tôi luôn tự
trách mình rằng biết thế này sao
không vô lái xe Vinasun sớm hơn.
Nếu vô Vinasun ngay từ đầu rồi
thì trước đây sẽ có nhiều thời gian
dành cho gia đình hơn, có nhiều
thời gian chở vợ đi chơi và chăm
sóc con cái.
Nhưng nhiều khi tôi cũng tự
an ủi mình rằng, phải nhờ Grab
- Uber tôi mới vô lái xe Vinasun,
chứ không bây giờ chắc tôi vẫn
đang chạy xe tour, và cũng nhờ
thất nghiệp mới biết vô chạy
Vinasun, tôi thấy Vinasun là công
ty hợp pháp, uy tín, có bảo hiểm
cho lái xe, Vinasun là nơi an toàn
chứ không như Uber và Grab.
Vinasun năm nay ra dòng xe mới
V. Car, tôi thấy rất tuyệt vời. Theo
tôi đây là đối thủ đáng gờm của
Uber và Grab. Mấy nay đi xe khi
nào tôi cũng giới thiệu cho khách,
anh chị đừng đi Uber, Grab nữa
mà hãy đi V. Car của Vinasun đi.
Xe vừa mới vừa sạch đẹp, giá cước
ngang bằng giá taxi truyền thống,
mà lại ổn định giá không lên xuống
thất thường, khách hàng và lái xe
đều được bảo hiểm và Vinasun là
công ty uy tín nên không bị lo trừ
tiền bất thường, trời mưa bão hay
cao điểm gì đều dễ đón.
Giờ nghĩ lại thấy chỉ có công ty
Vinasun là tuyệt vời nhất thôi, vừa
có điểm tiếp thị, vừa có tổng đài,
lại có thêm Vinasun App, tất cả

đều chung hệ thống và quy trình
nên chạy xe rất khoẻ.
Tôi cũng hướng con trai sau này
làm lái xe Vinasun
Tôi có vợ và hai con, cháu lớn
19 tuổi rồi, tôi cũng đang hướng
cháu đi học lấy bằng lái xe, nếu
sau này có thất nghiệp hay không
có việc làm thì vô chạy xe taxi
Vinasun chung với ba, vừa ổn định
vừa khoẻ.
Bà xã tôi làm nhang ở nhà, ngày
xưa khi chạy xe tour, tôi phải đi
tỉnh suốt, thời gian ở nhà rất ít, có
khi lễ Tết cũng không được ở nhà,
nhưng từ khi chạy xe cho Vinasun
tôi được ở nhà với vợ con nhiều
hơn, ngày chạy ngày nghỉ, vì có
nhiều năm kinh nghiệm lái xe và
là người gốc Sài Gòn thành thạo
đường xá nên tôi thu nhập cũng
khá, ngày nào cũng đủ chỉ tiêu
và được về sớm với vợ con. Ngày
nghỉ tôi thường chở vợ con đi chơi,
bù đắp cho những ngày trước đây
vợ con tôi phải một mình không có
tôi bên cạnh khi tôi chạy xe đường
dài vào Nam ra Bắc.
Tôi tính vui vẻ, khi lái xe gặp
khách khi nào tôi cũng hào hứng
kể chuyện, chia sẻ, nhờ vậy cũng
được khách hàng quý mến, doanh
thu đều đặn, càng làm tôi muốn
gắn bó với Vinasun hơn.
Giờ tôi không đèo bòng nữa,
sống vậy thôi, lên ca làm, nghỉ về
chở vợ đi chơi, ngày làm ngày nghỉ
phụ vợ chăm lo gia đình (cười)
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Nguyễn Văn Đoàn
(Tài 7773 - Đội 42)

24

Trần Văn Em
(Tài 8624 - Đội 86)

Tài vật: Trả giỏ xách có 1 ĐTDĐ
iPhone 6 plus và nhiều vật dụng giá trị

Tài vật: ĐTDĐ Iphone 6 plus

Đội 1: Lê Văn Hoàng (Tài 5444) - Lê Minh Đức (Tài 7056)
- Nguyễn Nghĩa (Tài 6565) - Lê Thanh Phong (Tài 5010)
- Đặng Văn Chi (Tài 4134) - Giang Quốc Vinh (Tài 4751)
- Thái Ngọc Hòa (Tài 4610) - Hồ Bửu Ninh (Tài 3311) AbuSa Mad (Tài 4384) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 5411)
- Nguyễn Phú Lộc (Tài 5580) - Nguyễn Văn Hiền (Tài
9051) - Phạm Văn Hoàng (Tài 5920) - Nguyễn Hữu Lộc
(Tài 6643) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 8331) - Nguyễn Tấn
Đạt (Tài 8178) - Moham Mách (Tài 7558) - Lê Văn Hoàng
(Tài 5444) - Lê Trung Hậu (Tài 6771) - Đặng Văn Chi (Tài
4134) - Huỳnh Văn Tùng (Tài 6643) - Nguyễn Hoàng Huy
(Tài 5947) - Nguyễn Phú Lộc (Tài 5212) - Bùi Trí Đức (Tài
3776) - Lê Ngọc Trí Bảo (Tài 10116) - Trần Vĩ Quân (Tài
6589) - Nguyễn Đức Hưng (Tài 4371) - Trần Nam Trung
(Tài 5212) - Nguyễn Hữu Đông (Tài 7859) - Ngô Quốc Bửu
(Tài 5216) - Ngô Minh Tiến (Tài 10021).
Đội 2: Nguyễn Văn Giang (Tài 4681) - Hồ Tư Lệnh (Tài
6884) - Cao Hoài Điệp (Tài 7029) - Nguyễn Minh Tâm (Tài
5882) - Nguyễn Doãn Ba (Tài 7800) - Trần Minh Trung
(Tài 7495) - Phùng Sỹ Giang (Tài 5017) - Trần Văn Nhơn
(Tài 4520) - Nguyễn Tấn Vịnh (Tài 3976) - Nguyễn Văn
Ngây (Tài 7958) - Trần Minh Quân (Tài 10153) - Nguyễn
Minh Thanh (Tài 4963) - Phạm Phú Cường (Tài 5975).
Đội 3: Phạm Đình Phong (Tài 7118) - Trần Văn Viên (Tài
7727) - Nguyễn Xuân Lưu (Tài 5194) - Đỗ Trường Lâm (Tài
3949) - Ngô Tấn Đạt (Tài 8041) - Trương Thanh Hùng (Tài
7298) - Trần Văn Tường (Tài 8450) - Trương Thanh Hùng
(Tài 7298) - Lê Văn Nho (Tài 5063) - Phạm Chinh Chiến
(Tài 9108) - Nguyễn Tấn Vương (Tài 8041) - Trần Lương
Tuấn Phú (Tài 4431) - Nguyễn Kế Trình (Tài 5633) - Dương
Chiến Thắng (Tài 6836) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 5407) Phạm Văn Cường (Tài 4096) - Phạm An Bát (Tài 7754) Phạm Văn Hành (Tài 5740) - Quách Văn Tuyên (Tài 3940)
- Trần Văn Đại (Tài 10148).
Đội 4: Phạm Văn Nhuận (Tài 7801) - Dương Văn Hiếu (Tài
9232) - Trần Văn Châu (Tài 3814) - Đặng Văn Quang (Tài
7801) - Phạm Thanh Duy (Tài 5762) - Nguyễn Vĩnh Phát
(Tài 7305) - Phạm Quốc Khánh (Tài 6034) - Nguyễn Văn
Dũng (Tài 8860) - Lâm Thanh Minh (Tài 4503) - Nguyễn
Văn Trọng Hậu (Tài 6002) - Phạm Minh Quốc (Tài 9295)
- Chu Ngọc Nam (Tài 8824) - Hồ Văn Nhơn (Tài 4444).
Đội 5: Nguyễn Ngọc Hồng (Tài 7144) - Mai Phước Ngà
(Tài 4787) - Nguyễn Trang Sử (Tài 6542) - Nguyễn Thanh
Bình (Tài 6934) - Nguyễn Văn Hải (Tài 6007) - Trương
Quang Sơn (Tài 3149) - Lê Công Luận (Tài 5233) - Ngô
Văn Thanh Minh (Tài 7648) - Nguyễn Minh Trí (Tài 4664)

- Trần Thanh Phong (Tài 7648) - Lê Văn Hải (Tài 8189) Nguyễn Bá Hậu (Tài 6676) - Đậu Phi Tiến (Tài 5720) - Lê
Thanh Bằng (Tài 4787).
Đội 6: Hồ Văn Đức (Tài 3803) - Nguyễn Huy Cường (Tài
4586) - Đỗ Minh Trí (Tài 4770) - Huỳnh Hữu Hậu (Tài
4115) - Huỳnh Mỹ Duyên (Tài 9256) - Trần Thanh Hùng
(Tài 3986) - Trần Đình Vĩnh Quốc (Tài 10024) - Lưu Quốc
Hiền (Tài 3716) - Võ Xuân Ái (Tài 3232) - Trần Ngọc Hải
(Tài 8944).
Đội 7: Đồng Ngọc Tân (Tài 8619) - Nguyễn Trần Anh Quốc
(Tài 9299) - Nguyễn Văn Hải (Tài 8967) - Võ Tấn Phát (Tài
3952) - Thích Đức Sang (Tài 8967) - Diệp Thái Nguyên
(Tài 9064) - Nguyễn Trung Thu (Tài 5970) - Võ Ngọc Thủy
(Tài 7527) - Cao Văn Lân (Tài 4312) - Lê Quang Đạt (Tài
3757) - Nguyễn Văn Việt (Tài 8440) - Phan Thành Tâm
(Tài 7100) - Nguyễn Văn Lực (Tài 3896) - Nguyễn Văn Hải
(Tài 8410) - Hồ Đình Bằng (Tài 5869) - Nguyễn Văn Bình
(Tài 4932) - Nguyễn Xuân Bảy (Tài 8135) - Nguyễn Trường
Thanh Quan (Tài 3157) - Phạm Thái Việt (Tài 4312) - Võ
Thành Công (Tài 6635).
Đội 8: Huỳnh Thanh Tùng (Tài 5329) - Lâm Hữu Đức (Tài
3259) - Nguyễn Thành Tâm (Tài 4501) - Bùi Ngọt (Tài
7971) - Nguyễn Văn Mỹ (Tài 9101) - Mai Xuân Nghị (Tài
7515) - Trang Hùng Phong (Tài 5870) - Trần Hoàng Châu
(Tài 4662) - Nguyễn Đắc Lợi (Tài 8454) - Võ Hoàng Nam
(Tài 3259) - Huỳnh Văn Trí (Tài 6695) - Nguyễn Trung
Thiết (Tài 7971) - Nguyễn Minh Sang (Tài 7084).
Đội 9: Bùi Hoàng Tánh (Tài 4310) - Tạ Hữu Khắc Chung
(Tài 8486) - Nguyễn Cát Minh (Tài 8358) - Huỳnh Phú
Hưng (Tài 7241) - Nguyễn Văn Hạnh (Tài 5392) - Nguyễn
Ngọc (Tài 3808) - Nguyễn Văn Huynh (Tài 7464) - Chung
Hoàng Sang (Tài 6196) - Bùi Thanh Quang (Tài 6196) Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 3808) - Nguyễn Đức Thiền (Tài
7526) - Đỗ Hữu Thuận (Tài 8304) - Nguyễn Văn Hạnh (Tài
4456) - Trần Văn Dũng (Tài 9073) - Nguyễn Trường Vinh
(Tài 3652) - Nguyễn Hoàng Anh (Tài 4310) - Phan Gia
Bảo (Tài 4486) - Nguyễn Tấn Tài (Tài 8486) - Nguyễn Anh
Thái (Tài 7168) - Phạm Thanh Phong (Tài 6862) - Nguyễn
Hoàng Hưng (Tài 7034) - Vũ Tuấn Khanh (Tài 5671).
Đội 10: Trần Quốc Việt (Tài 4326) - Hoàng Công Khả (Tài
5135) - Quang Lê Nguyên Bình (Tài 9080) - Ngô Thanh
Bạch (Tài 3948) - Ngô Thanh Việt (Tài 8856) - Đòan Mãnh
Hổ (Tài 9028) - Võ Thanh Xuân (Tài 9229) - Nguyễn Văn
Tư (Tài 8493) - Trần Vi Thành (Tài 4327) - Trần Quang
Thái (Tài 5135) - Nguyễn Văn Thu (Tài 4966) - Nguyễn Chí
Tâm (Tài 6116) - Phạm Quang Cường (Tài 5864).
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Nguyễn Phương Đại
(Tài 8912 - Đội G2)

Tài vật: ĐTDĐ Samsung S7 edge
Đội 11: Nguyễn Thanh Sang (Tài 9344) - Trần Đông Nhựt
(Tài 6690) - Nguyễn Đức Đạt (Tài 5525) - Nguyễn Thành
Trung (Tài 4772) - Nguyễn Phan Định (Tài 5365) - Nguyễn
Văn Sơn (Tài 7941) - Võ Văn Đông (Tài 5921) - Lưu Văn
Hạ (Tài 5525) - Đỗ Văn Khiển (Tài 5921) - Huỳnh Huy
Bằng (Tài 4246) - Đặng Thành Long (Tài 4301) - Nguyễn
Phúc Hiệp (Tài 3751) - Lê Đức Trạch (Tài 6781) - Dương
Thành Tín (Tài 5223) - Đàm Xuân Hải (Tài 4772) - Trần
Đông Nhật (Tài 6690) - Nguyễn Văn Phương (Tài 4481) Lê Đức Trạch (Tài 6781) - Huỳnh Né (Tài 4790) - Lý Tự
Cường (Tài 4792) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 8965) - Trần
Hữu Phúc (Tài 6690).
Đội 12: Phạm Anh Tuấn (Tài 3664) - Trương Đào Nam (Tài
7097) - Lê Minh Dũng (Tài 4849) - Trần Văn Đỉnh (Tài
8714) - Huỳnh Việt Tiến (Tài 5100) - Lê Trường Giang (Tài
8575) - Lê Phong Vũ (Tài 6041) - Sa Lay Mai (Tài 7560).
Đội 14: Trần Hữu Tân (Tài 3818) - Ca Phước Toàn (Tài
4659) - Lê Văn Hùng (Tài 7030) - Trần Hữu Lợi (Tài 4410)
- Nguyễn Xuân Phong (Tài 7525) - Đinh Thanh Điền (Tài
5167) - Lâm Văn Hải (tài 3936) - Nguyễn Văn Thư (Tài
8504) - Vũ Việt Đoàn (Tài 6684) - Hồ Đình Đông (Tài
6755) - Trương Minh Khương (Tài 5389) - Đặng Minh Luân
(Tài 4633) - Nguyễn Duy Kiên (Tài 4410) - Nguyễn Duy
Hải (Tài 5190) - Lê Sỹ Kiên (Tài 8846) - Lê Thạc Phúc (Tài
8227) - Nguyễn Tuấn Thuận (Tài 4266) - Trịnh Xuân Văn
(Tài 8807) - Hồ Đình Hoàng (Tài 6963) - Lê Văn Hùng (Tài
7030) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7030) - Trần Sơn Hoàng
(Tài 7851) - Nguyễn Mạnh Tuất (Tài 6727) - Nguyễn Đức
Huân (Tài 6727) - Huỳnh Quốc Thanh (Tài 4633) -Nguyễn
Tiến Vượng (Tài 4396) - Nguyễn Đình Thắng (Tài 6723).
Đội 15: Nguyễn Văn Thư (Tài 4359) - Nguyễn Thế Thường
(Tài 6752) - Nguyễn Dũng (Tài 7406) - Phạm Nhất (Tài
6023) - Nguyễn Công Dũng (Tài 7892) - Nguyễn Văn Thư
(Tài 4359) - Võ Ngọc Minh Tân (Tài 4369) - Nguyễn Thế
Thường (Tài 6752) - Lê Huy Viên (Tài 7243) - Nguyễn Đình
Lâm (Tài 5603) - Lê Thanh Châu (Tài 7497) - Vũ Văn Biển
(Tài 3654) - Nguyễn Văn Ba (Tài 8840) - Huỳnh Hợi (Tài
6023) - Lê Hoài Sang (Tài 6051) - Phí Mạnh Hùng (Tài
3654) - Mai Chí Thanh (Tài 3934) - Nguyễn Dũng (Tài
7406) - Ngô Quốc Bình (Tài 7901) - Đào Vinh Phước (Tài
8016) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 6508) - Bùi Ngọc Giang
(Tài 6508).
Đội 16: Lâm Thành Trung (Tài 4810) - Bùi Ngọc Thành
(Tài 7668) - Võ Chí Thành (Tài 7668) - Nguyễn Minh
Trọng (Tài 7668) - Bùi Ngọc Hiệp (Tài 3386) - Hồ Tấn Đạt
(Tài 6853) - Phan Ngọc Đình Chiến (Tài 4810) - Nguyễn

Huy Công (Tài 8118) - Nguyễn Xuân Vinh (Tài 3710) Trần Thanh Long (Tài 5199) - Trần Văn Trinh (Tài 5881)
- Nguyễn Huy Công (Tài 5199) - Trần Ngọc Vinh (Tài
5577) - Đinh Thiên Dương (Tài 3840) - Nguyễn Hà Phong
(Tài 3812) - Nguyễn Hữu Tài (Tài 7655) - Nguyễn Ngọc
Duy (Tài 8847) - Nguyễn Văn Tùng (Tài 5066) - Nghiêm
Đức Tuấn (Tài 4841) - Lê Trường Sơn (Tài 6923) - Nguyễn
Văn Hòa (Tài 4464) - Cao Trường Hải (Tài 8771) - Trịnh
Văn Châu (Tài 4841) - Trần Anh Tuấn (Tài 9223) - Nguyễn
Thanh Vũ (Tài 4797)
Đội 17: Trần Quang Liêm (Tài 8143) - Ngô Văn Phước (Tài
6059) - Đào Trần Trường Khang (Tài 9062) - Hắc Ngọc
Lộc (Tài 6107) - Nguyễn Ngọc Huân (Tài 6689) - Lê Văn
Tý (Tài 7686) - Mã Hoàng Bữu (Tài 6806) - Lâm Văn Hùng
(Tài 6059) - Lâm Vĩ Khánh (Tài 4187) - Đặng Văn Lắng
(Tài 5893) - Lâm Văn Phúc (Tài 8321) - Hồ Anh Tiếp (Tài
7489) - Thái Lập Đông (Tài 4967) - Thái Ngọc Dũng (Tài
8321) - Nguyễn Tấn Lực (Tài 7686) - Phạm Văn Hùng (Tài
3364) - Liêu Nhữ Chánh (Tài 4157) - Lý Chung Tín (Tài
7930) - Nguyễn Quang Phục (Tài 4967) - Đinh Văn Ánh
(Tài 3364) - Đào Trần Trường Khang (Tài 9062) - Lý Bửu
Cường (Tài 4171)
Đội 18: Lê Ngọc Tâm (Tài 6745) - Nguyễn Ngọc Dung
(Tài 7657) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7021) - Hứa Tấn Phát
(Tài 7216) - Trần Xuân Quân (Tài 3946) - Nguyễn Thiên
Chơn (Tài 4598) - Nguyễn Văn Hên (Tài 4284) - Nguyễn
Văn Nên (Tài 4170) - Phạm Tuấn Thành (Tài 6745) - Hồ
Thành Tín (Tài 7122) - Nguyễn Hữu Thương (Tài 6946)
- Lê Ngọc Tâm (Tài 6745) - Nguyễn Bá Điền (Tài 7122)
- Nguyễn Đức Thắng (Tài 5231) - Nguyễn Phi Bằng (Tài
6534) - Nguyễn Trường Dương (Tài 3256) - Cao Mạnh
Hùng (Tài 5474) - Liễu Hoàng Huy (Tài 7538) - Nguyễn
Văn Dũng (Tài 8332) - Trần Thanh Tùng (Tài 6048) - Trần
Văn Sang (Tài 5877)
Đội 19: Trần Bá Mạnh (Tài 4365) - Nguyễn Anh Khoa (Tài
7702) - Nguyễn Đức Cường (Tài 8391) - Nguyễn Văn Hùm
(Tài 6912) - Nguyễn Tiến Dũng (Tài 9186) - Đinh Văn
Đoan (Tài 4687) - Hồ Quang Quân (Tài 7065) - Huỳnh
Văn Phong (Tài 6553) - Trần Duy Phương (Tài 6708) Phan Nhật Huy (Tài 9252) - Trương Văn Thành (Tài 5319)
- Nguyễn Thành Đô (Tài 6708) - Hoàng Đình Phát (Tài
4952) - Nguyễn Hiếu Bình (Tài 7032) - Hoàng Đình Trung
(Tài 7383) - Dương Trường Hữu (Tài 9390) - Trần Văn Hà
(Tài 5490) - Trần Hữu Phước (Tài 7010)
Đội 20: Trương Văn Tín (Tài 6845) - Lê Sỹ Mơ (Tài 7073)
- Huỳnh Nha (Tài 8062) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 6886)
- Nguyễn Hoàng Quý (Tài 5934) - Đinh Xuân Tình (Tài
8716) - Ma Văn Tuyến (Tài 6172) - Lê Tấn Thành (Tài
6172) - Mạc Tiến Dũng (Tài 4487) - Nguyễn Công Sự (Tài
8643) - Trần Thế Kỹ (Tài 7528) - Phạm Thanh Sơn (Tài
5422) - Nguyễn Hoàng Trung (Tài 5157) - Nguyễn Ngọc
Hưng (Tài 4176)
Đội 21: Trần Văn Hà (Tài 4632) - La Hữu Toán (Tài 10121)
- Nguyễn Minh Thuận (Tài 6135) - Trần Tiến Thịnh (Tài
5681) - Lê Quốc Bảo (Tài 7381) - Nguyễn Thành Trung
(Tài 7765) - Phạm Đình Thảo (Tài 7675) - Dư Thái Phương
(Tài 4052) - Nguyễn Ngọc Chiểu (Tài 3178) - Phan Huỳnh
Dề (Tài 4414) - La Hữu Toán (Tài 10121) - Nguyễn Trường
Lâm (Tài 6801) - Phạm Tấn Đạt (Tài 8295) - Võ Tấn Đạt
(Tài 3988) - Lợi Hoàng Sanh (Tài 5453) - Bùi Bá Phước (Tài
3265) - Phạm Văn Sĩ (Tài 6644).
Đội 22: Trần Văn Long (Tài 6721) - Nguyễn Ngoạn (Tài
10139) - Phạm Đức Thanh (Tài 3824) - Nguyễn Bình
Thơ (Tài 7014) - Nguyễn Văn Tuyến (Tài 3816) - Đỗ
Đình Tố (Tài 10032) - Trần Quốc Toàn (Tài 7741) - Phạm
Khôi Nguyên (Tài 4048) - Nguyễn Kiêm Túc (Tài 3349)
- Nguyễn Văn Hùng (Tài 7741) - Phạm Đức Thanh (Tài
3824) - Trần Quang Đồng (Tài 9142) - Nguyễn Văn Liêm
(Tài 8979).
Đội 23: Trương Ngọc Thảo (Tài 3827) - Lê Văn Chung (Tài
3810) - Cao Hoàng Anh (Tài 7271) - Nguyễn Văn Thanh
(Tài 9329) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 6544) - Trần Thanh
Dũng (Tài 5528) - Trương Ngọc Thảo (Tài 3837) - Lê Văn
Chung (Tài 3810) - Nguyễn Ngọc Thơ (Tài 4242) - Lữ Văn
Bằng (Tài 5171) - Huỳnh Khanh Đức (Tài 7247) - Lại Tiến
Nam (Tài 7094) - Tăng Văn Thắng (Tài 4694) - Hàng Hữu
Minh (Tài 3714) - Trần Thanh Dũng (Tài 5528) - Trần
Ngọc Nam (Tài 9010) - Trần Văn Tươi (Tài 6544) - Phạm
Tuấn Anh (Tài 5171)
Đội 24: Phạm Thành Đạt (Tài 7968) - Nguyễn Lê Anh Đức
(Tài 6015) - Nguyễn Thiết Hùng (Tài 7590) - Bùi Hoàng
Nam (Tài 5614) - Trương Quang (Tài 3720) - Huỳnh Văn
Hoàng (Tài 9301) - Trần Chí Linh (Tài 8577) - Nguyễn
Bạch Lân (Tài 5364) - Huỳnh Văn Hoàng (Tài 9301) Hoàng Văn Hưng (Tài 3965) - Nguyễn Phương Đạt (Tài
6900) - Nguyễn Hữu Thọ (Tài 7163) - Mai Văn Long (Tài
9276) - Hà Hữu An Nhân (Tài 7061) - Phí Văn Hồ (Tài
8039) - Nguyễn Văn Cường (Tài 8695) - Nguyễn Huỳnh
Bảo (Tài 5847) - Phạm Viết Dũng (Tài 8222) - Nguyễn Văn
Dũng (Tài 7163) - Nguyễn Trí Phú (Tài 7968) - Lê Hữu

Minh (Tài 4928) - Lê Văn Khỏe (Tài 3271).
Đội 25: Nguyễn Công Khanh (Tài 5802) - Đỗ Văn Binh
(Tài 7867) - Trần Xuân Huy (Tài 3961) - Lê Văn Tiến
(Tài 8141) - Bì Đức Minh (Tài 7465) - Phan Tấn Lộc (Tài
4442) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 4607) - Phạm Huy Bảo (Tài
7218) - Nguyễn Phú Liêng (Tài 8768) - Trần Bình Hiếu (Tài
4956) - Nguyễn Bình Phương Đông (Tài 6588) - Trần Xuân
Huy (Tài 3961) - Lê Duy Long (Tài 4317) - Nguyễn Quang
Thắng (Tài 6608) - Nguyễn Bảo Ngọc (Tài 3980) - Phạm
Duy (Tài 7069) - Lê Duy Long (Tài 7715) - Trương Văn
Hùng (Tài 6828) - Nguyễn Tôn Như Linh (Tài 10073) Trương Khắc Cường (Tài 6860) - Lê Ngọc Điền (Tài 4457)
- Hoàng Thanh Hùng (Tài 6190)
Đội 26: Nguyễn Văn Long (Tài 5581) - Lê Trọng Nghĩa
(Tài 5505) - Lý Trung Tín (Tài 5068) - Nguyễn Văn Sơn
(Tài 8726) - Lê Vũ Trường (Tài 5342) - Wòng Đức Phát (Tài
4835) - Thái Văn Pho (Tài 7054) - Huỳnh Tấn Nghĩa (Tài
6872) - Huỳnh Văn Nào (Tài 4998) - Nguyễn Văn Thanh
(Tài 8459) - Trần Hậu (Tài 8459) - Dương Văn Minh (Tài
10031)
Đội 27: Đặng Tấn Gian (Tài 4950) - Trần Ngọc Quý (Tài
9288) - Trần Văn Tuấn (Tài 5773) - Nguyễn Huy Chương
(Tài 8252) - Trần Thanh Phong (Tài 9116) - Dương Tấn
Út (Tài 6163) - Tạ Lợi (Tài 7178) - Huỳnh Văn Bảo (Tài
4910) - Nguyễn Văn Hải (Tài 3366) - Phan Quang Trường
(Tài 5215) - Trần Trung Nghĩa (Tài 4016) - Huỳnh Ngọc
Tín (Tài 9020)
Đội 28: Phạm Công Danh (Tài 6057) - Trần Ngọc Hoàng
(Tài 8133) - Vương Thới Thông (Tài 7791) - Phạm Đức
Chinh (Tài 10040) - Trần Văn Hoàng Đức (Tài 4629) Đặng Hoài Hận (Tài 7158) - Đoàn Lê Diệu Hiền (Tài 6113)
- Phạm Văn Lộc (Tài 8090) - Mã Thanh Bình (Tài 6751)
- Đặng Dương (Tài 5571) - Lê Văn Lộc (Tài 5824) - Nguyễn
Ngọc Dù (Tài 5470) - Nguyễn Văn Chấm (Tài 3174) Huỳnh Văn Trung (Tài 10104) - Trần Văn Hoàng Đức (Tài
4629) - Trần Văn Đạt (Tài 5462) - Lưu Nguyễn Trường (Tài
5639) - Huỳnh Xuân Khanh (Tài 7096) - Nguyễn Trí Dũng
(Tài 9234)
Đội 29: Vũ Văn Thành (Tài 4304) - Phạm Minh Đức (Tài
8388) - Vũ Văn Côi (Tài 7037) - Bùi Anh Đức (Tài 7534)
- Nguyễn Tiến Huy (Tài 4679) - Nguyễn Quốc Bảo (Tài
4717) - Lý Quang Diện (Tài 3227) - Cao Quốc Cường (Tài
4257) - Phạm Minh Đức (Tài 8388) - Đặng Văn Điệp (Tài
4550) - Trần Bảo Châu (Tài 3747) - Nguyễn Tấn Hưng (Tài
3747) - Nguyễn Văn Luyến (Tài 7998) - Đinh Trần Anh
Dũng (Tài 7998) - Hoàng Văn Hoan (Tài 4983) - Lê Viết
Trung (Tài 7858) - Phạm Thanh Triều (Tài 5789) - Bùi Văn
Viên (Tài 5868) - Phạm Hồng Châu (Tài 4304) - Lê Văn
Hùng (Tài 5264) - Nguyễn Thành Vinh (Tài 7975) - Phạm
Ngọc Khanh (Tài 7858)
Đội 30: Phạm Hoàng Vinh (Tài 3833) - Nguyễn Văn Tuấn
(Tài 5995) - Đinh Văn Toàn (Tài 3718) - Trần Thanh Phong
(Tài 5578) - Văn Đức Đồng (Tài 7068) - Nguyễn Hồng
Thái, (Tài 7229) - Phạm Văn Thông (Tài 8803) - Mạnh Văn
Chí Dũng (Tài 4011) - Võ Quang Lâm (Tài 4812) - Đào
Thanh Hảo (Tài 3275) - Nguyễn Công Dũng (Tài 7267)
- Văn Đức Đồng (Tài 7068) - Bùi Văn Đại (Tài 6866) Đặng Thanh Tùng (Tài 6623) - Trần Văn Hòa (Tài 5254)
- Nguyễn Đăng Khoa (Tài 4695) - Nguyễn Đăng Khoa (Tài
4695) - Đỗ Tường Tuấn Khanh (Tài 9243) - Tô Chí Cường
(Tài 4812) - Đặng Văn Ẩn (Tài 3660) - Huỳnh Thái Hải
Tâm (Tài 3674) - Tô Chí Cường (Tài 4812) - Văn Đức Đồng
(Tài 7068)
Đội 31: Lương Văn Danh (Tài 5464) - Bùi Văn Lân (Tài
7001) - Thái Quốc Cường (Tài 7480) - Nguyễn Hồng Tuấn
(Tài 5555) - Nguyễn Văn Phần (Tài 6187) - Trần Chí Nghỉ
(Tài 3730) - Bùi Đức Trí (Tài 5262) - Trần Chí Nghỉ (Tài
3770) - Huỳnh Văn Châu (Tài 555) - Nguyễn Thanh Tú
(Tài 7479) - Trịnh Đình Hải (Tài 8175) - Đỗ Cao Bằng
(Tài 7005) - Lục Nguyễn Thành Trung (Tài 6582) - Nguyễn
Hoàng Tố (Tài 8868) - Nguyễn Hồng Điệp (Tài 3730)
- Mai Công Vũ (Tài 5785) - Võ Văn Vàng (Tài 8301) Bùi Văn Lân (Tài 7001) - Trần Quốc Thông (Tài 4175) Nguyễn Văn Phần (Tài 6187) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài
5977) - Võ Văn Trắng (Tài 5262)
Lê Hữu Thọ (Tài 7906) - Nguyễn Minh Vương (Tài 8857)
- Nguyễn Thanh Tân (Tài 6961) - Nguyễn Văn Sơn (Tài
7661) - Phạm Thị Thanh Hằng(Tài 7443) - Phạm Thanh
Phong (Tài 8114) - Huỳnh Tấn Đạt (Tài 6651) - Lê Minh
Thông (Tài 7443) - Hoàng Anh Minh (Tài 8205) - Nguyễn
Minh Vương (Tài 8857) - Hồ Quốc Qui (Tài 5359) Nguyễn Chí Dũng (Tài 5998) - Cao Văn Trọng (Tài 10085)
- Nguyễn Huy Bình (Tài 10134) - Ngô Hoàng Nhựt Trường
(Tài 5456) - Phạm Thị Diễm Kiều (Tài 5265) - Nguyễn
Long Vân (Tài 8031) - Nguyễn Minh Vương (Tài 8857) Võ Thanh Trúc (Tài 3778) - Cao Hoài Tâm (Tài 7661) Nguyễn Phước Nguyên (Tài 5664) - Nguyễn Hồng Thanh
(Tài 6959)
Đội 33: Tăng Bảo Quốc (Tài 8376) - Nguyễn Nhứt Danh
(Tài 5333) - Lê Anh Tuấn (Tài 9169) - Nguyễn Thanh

Phong (Tài 7446) - Phạm Hữu Khương (Tài 8290) - Tăng
Bảo Quốc (Tài 8376) - Lê Anh Tuấn (Tài 9169) - Huỳnh
Trung Ngân (Tài 7432) - Phạm Thanh Bình (Tài 7423) Trương Anh Tuấn (Tài 8290) - Phan Thanh Thi (Tài 4665)
- Lê Văn Đức (Tài 7404) - Lê Nhựt Phước (Tài 5429) (Tài
) - Trần Vũ (Tài 7983) - Lê Văn Trường (Tài 5333) - Huỳnh
Kim An (Tài 5369) - Trần Mỹ (Tài 5026) - Lê Công Vũ (Tài
5092) - Đặng Tiến Phát (Tài 6807) - Nguyễn Anh Huy (Tài
5683) - Trác Lê Quân (Tài 7379) - Bùi Văn Xoan (Tài 9169)
- Kiều Quốc Phi (Tài 7693) - Trần Văn Tâm (Tài 4006) Nguyễn Đông Phương (Tài 7190) - Đoàn Danh Nghĩa (Tài
4153) - Lê Bảo Huy Cường (Tài 4127)
Đội 34: Nguyễn Bá Hòa (Tài 4877) - Nguyễn Ngọc Cường
(Tài 6681) - Nguyễn Bá Hòa (Tài 4877) - Nguyễn Văn Châu
(Tài 6009) - Nguyễn Thanh Nguyên (Tài 4971) - Nguyễn
Văn Đức (Tài 8456) - Bùi Trường Sơn (Tài 6815) - Vũ Quốc
Tuấn (Tài 5174) - Nguyễn Văn Thùy (Tài 5598) - Nguyễn
Hữu Hảo (Tài 7396) - Vũ Quốc Tuấn (Tài 5174) - Trần
Minh Hoàng (Tài 10029) - Ngô Hồng Lam (Tài 5136) - Hồ
Đình Duy (Tài 6890)
Đội 35: Nguyễn Ngọc Thắng (Tài 5432) - MAI HUY
CƯỜNG (Tài 7710) - Dương Phúc Cường (Tài 7710) Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 3358) - Lê Phúc Sỹ (Tài 8795)
- Lê Hoàng Hải (Tài 8926) - Nguyễn Văn Diện (Tài 8565) Nguyễn Thanh Sơn (Tài 5432) - Tôn Thất Trung (Tài 3733)
- Hồ Quang Trung (Tài 5576) - Nguyễn Đình Hồng (Tài
4347) - Lai Quốc Cường (Tài 4345) - Bùi Ngọc Thanh (Tài
5129) - Đặng Văn Hiến (Tài 6883) - Vũ Xuân Quang (Tài
8737) - Nguyễn Văn Tài (Tài 5536) - Lê Hoàng Nam (Tài
4785) - Hà Quyền Hiệp (Tài 8874) - Phan Văn Hòa (Tài
8260) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 6630) - Nguyễn Bình Dương
(Tài 4658) - Nguyễn Minh Tuấn (Tài 8927) - Phạm Văn
Khánh (Tài 7002) - Lâm Thanh Sang (Tài 10145)
Đội 36: Trần Phương Châu Toàn (Tài 9007) - Hoàng Anh
Hán (Tài 8937) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) - Phạm
Truyền Thống (Tài 6824) - Thạch Minh Chánh (Tài 4885)
- Đào Vạn Sơn (Tài 3920) - Nguyễn Đình Dũng (Tài
4023) - Phạm Thế Hiền (Tài 4472) - Lương Quốc Phong
(Tài 10071) - Nguyễn Chí Thuận (Tài 7660) - Lương Thế
Dũng (Tài 8907) - Nguyễn Văn Quốc Dũng (Tài 4472) Hoàng Anh Hán (Tài 8937) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) Nguyễn Xuân (Tài 4293) - Nguyễn Văn Khương (Tài 8272)
- Nguyễn Hồng Châu (Tài 7430) - Đỗ Việt Dũng (Tài 5130)
- Trần Hồng Ân (Tài 3397) - Lê Nguyễn Mẫn (Tài 4620)
- Hà Quang Lợi (Tài 4185) - Phạm Văn Quyết (Tài 5018) Trần Thế Hải (Tài 6957)
Đội 37: Võ Văn Sĩ (Tài 6202) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài
5493) - Nguyễn Công Phát (Tài 5424) - Lâm Nghĩa Thuận
(Tài 7264) - Đặng Thái Thắng (Tài 6902) - Quách Thanh
Tâm (Tài 6024) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 6718) - Lê Minh
Trí (Tài 3765) - Phan Tấn Minh (Tài 5347) - Võ Đình Hải
(Tài 4610) - Nguyễn Thành Trung (Tài 8806) - Đỗ Đức
Xung (Tài 7616) - Nguyễn Hoài Ân (Tài 10002) - Nguyễn
Lý Ngọc Vũ (Tài 4524) - Võ Đình Hùng Dũng (Tài 7409)
Đội 38: Văn Hiếu Thảo (Tài 5348) - Lê Duy Nhân (Tài
7927) - Nguyễn Hữu Nghị (Tài 6986) - Trương Công Nhật
(Tài 4911) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 5758) - Nguyễn
Thanh Quang (Tài 9060) - Trần Minh Vương (Tài 6792) Trang Nguyễn Nhật Tùng (Tài 4562) - Lê Thanh Sang (Tài
915) - Vũ Văn Vinh (Tài 4779) - Huỳnh Kim Hoàng (Tài
8636) - Trịnh Văn Bằng (Tài 5185) - Trần Văn Huệ (Tài
4562) - Trương Văn Trọng (Tài 10115) - Trương Vĩnh Xuân
(Tài 6552) - Lương Văn Thường (Tài 5440) - Lương Văn
Thảo (Tài 5312) - Trương Công Nhật (Tài 4911) - Phạm
Văn Móc (Tài 7230)
Đội 39: Trần Mạnh Hùng (Tài 6210) - Lê Huy Vũ (Tài
8670) - Trần Tấn Phước (Tài 3938) - Vương Quốc Dũng
(Tài 4534) - Mai Phương Em (Tài 6540) - Nguyễn Văn
Châu (Tài 7734) - Xông Văn Nam (Tài 7405) - Lê Công
Thành (Tài 6204) - Nguyễn Quang Cường (Tài 5765) Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7445) - Nguyễn Ngọc Quốc (Tài
7734)
Đội 40: Ngô Xuân Ngự (Tài 8014) - Nguyễn Cao Tùng
(Tài 7008) - Trần Trọng Nghĩa (Tài 8720) - Nguyễn Xuân
Hòa (Tài 8673) - Trần Trọng Nghĩa (Tài 8706) - Trần Vũ
Thái Bình (Tài 5512) - Nguyễn Bình Thái (Tài 5327) - Lý
Nguyễn Thành Trung (Tài 8678) - Nguyễn Văn Tuyển (Tài
5416) - Cao Minh Nghĩa (Tài 6514) - Nguyễn Lai Minh Tú
(Tài 7403) - Lê Vũ Hoài Trung (Tài 7008) - Nguyễn Quang
Khánh (Tài 8681) - Phạm Đức Triệu (Tài 8685) - Ngô Xuân
Nhường (Tài 8683) - Nguyễn Lê Nhi (Tài 3235) - Phan
Trần Vĩnh Thụy Đăng Khiêm (Tài 5209) - Trần Minh Trí
(Tài 8680)
Đội 41: Lê Ngọc Phú (Tài 3731) - Nguyễn Trọng Khanh
(Tài 4272) - Nguyễn Văn Thái (Tài 8860) - Bùi Văn Phong
(Tài 6545) - Lê Ngọc Phú (Tài 3731) - Đậu Quang Đức (Tài
6990) - Đinh Quang Kiên (Tài 7720) - Lê Công Lập (Tài
6208) - Phạm Quốc Em (Tài 4186) - Nguyễn Huy Dũng

(Còn tiếp)
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“RA GIÊNG
ANH CƯỚI EM”
VĂN QUÝ

ạ?

- Dạ! a lô. Xin lỗi chị gọi taxi

- Không. Tôi không gọi taxi.
- Dạ xe em có nhận được yêu
cầu từ chị…, số điện thoại này
ở địa chỉ 4xx Huỳnh Tấn Phát,
Quận 7 thưa chị.
- Nhưng tôi yêu cầu chiếc
“Camry” chứ không phải taxi
đâu.
- Dạ đúng rồi chị, em Camry
đây. Một hai phút em tới liền chị
nhé.
- “Ô kê, ô kê”. Cô gái nhanh
lẹ trả lời.
Hưng điều khiển “con Camry”
bóng loáng nhẹ nhàng lướt đi
đón khách. Hưng nghĩ chắc
khách hàng này chưa biết rõ cái
“áp” cái “Víp” là thế nào nên
mới nói ngơ ngơ vậy. Từ ngày có
“Áp” (Vinasun App) Anh em tài
xế mình kinh doanh thấy tiện lợi,
nhẹ nhàng, văn minh hơn hẳn.
Sự văn minh ấy nhiều người dân
quanh khu vực họ kinh doanh
cũng cảm nhận được. Nhiều lần
Hưng vẫn nghe chỗ này chỗ kia
dân mình “kháo” nhau:
Xe Vinasun bây giờ không
thấy tranh giành khách nữa nhỉ,
mới năm trước thôi, buổi tối
hôm ấy tôi vẫn nhớ bên ông Tư
hàng xóm kêu taxi có một mình
đi xe mà năm sáu cái taxi vào
kín cả hẻm này, vậy mà giờ thấy
“êm ru” hen.
Hưng cho xe từ từ dừng trước
căn nhà trong hẻm, một cô gái
rất trẻ và khá xinh đẹp tươi cười
bước ra. Hưng rời khỏi xe hơi cúi
đầu chào vẻ “ấp úng” rồi mở cửa
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Từ khi Vinasun App đưa vào áp dụng, tiếp cận thị trường taxi.
Thương hiêu Taxi Vinasun đã được khách hàng đón nhận khá tốt bởi
những tiện ích mang lại. Những tiện ích còn thể hiện rất rõ trong
công tác quản lý, điều hành của công ty và đặc biệt đối với nghiệp
vụ kinh doanh của mỗi lái xe:Tiện lợi- Văn minh và chuyên nghiệp.
Đòi hỏi anh em mình càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để nắm bắt
và tương tác tốt với công nghệ mới để cùng nhau khai thác những
tiện ích tốt nhất mà Vinasun App mang lại. Đối với khách hàng vẫn
còn nhiều người chưa biết, chưa hiểu cách thức cài đặt, gọi xe và còn
lạ lẫm với những tiện ích mang lại cho họ. Mỗi lái xe hãy là một “xứ
giả của thương hiệu Vinasun”bằng cách phục vụ khách hàng chuyên
nghiệp hơn, hướng dẫn, quảng bá, tiếp cận tới từng khách hàng để
ngày càng có nhiều khách biết đến và sử dụng dịch vụ của chúng ta
thì anh em mình dễ làm ăn hơn.
xe đón khách.
- Dạ… xin chào… chị… à… chào
em.
Giọng chào ngập ngừng, ấp úng
của Hưng vì mới vừa nãy kêu chị
“ngon ơ” giờ thấy khách trẻ quá
nên muốn “đổi vai”.
Cô gái đáp chào lại Hưng bằng
ánh mắt tươi vui và đầy thiện cảm
rồi ngồi vào hàng ghế sau với dáng
vẻ kiêu hãnh.
- Anh ơi, xe này cũng của “Vina- sân” ạ. Xe này cũng là taxi à?
- Đúng rồi em. Hiện nay Vinasun
mới có thêm dịch vụ taxi “Víp”
(VCAR) toàn xe “xịn” được khách
hàng rất ưa chuộng. Hưng tranh
thủ “tiếp thị” khách hàng.
- Hay quá anh, nhưng giá cả
sao anh?
- Em yên tâm, giá “ô kê”, mắc
hơn xe truyền thống mấy trăm đồng
một km nhưng khách hàng được sử
dụng dịch vụ “xịn” hơn.

- Xe xịn em thấy rồi còn … những
cái khác không biết có… xịn không
à?
Cô gái trao cho Hưng cái nhìn
đầy tinh nghịch và hóm hỉnh.
Cái tinh nghịch, hóm hỉnh ấy
như những tần sóng viễn thông
phát ra mạnh mẽ dội vào “chảo”
thu tín hiệu của trái tim chàng trai
trẻ nhạy cảm.
Dường như Hưng đã “rà” trúng
đài nên “bản nhạc trữ tình” cứ vô
tư, tự nhiên ngân vang tha thiết.
Khiến không khí giao tiếp của cuốc
xe giữa “nàng” khách và chàng tài
xế đẹp trai, dáng phong trần kia
thêm phần sinh động và thi vị.
- Anh làm Vinasun được lâu
chưa?
- Cũng mấy năm rồi em. Học
đại học xong anh tìm việc vài nơi
ở thành phố, việc làm chẳng đâu
vào đâu, lúc đó anh mới lấy được
cái “bằng lái” anh thử vào Vinasun

chạy, thế mà ổn cũng được gần
bốn năm rồi đó em.
- Anh ở xa không anh Hưng?
(Cô gái gọi đúng tên vì đã “liếc”
thấy cái bảng tên gắn trên xe)
- Nhà anh trong khu Nam
Long, Tân Thuận Đông nè. Hồi
trước khi thành lập Quận 7 khu
nhà anh với nhà em là chung
một xã đúng không ?
- Vậy là anh cũng học tiểu học
trường Trần Quốc Toản?
- Ừ! Năm chín tám (1998)
chuyển cấp.
- Vậy là em vô lớp một anh đã
học lớp năm.
- Có lẽ vậy.
- Anh tuổi Mẹo, Đinh Mão
phải không?
- Đúng. Sao em hay quá vậy cứ
như là thầy bói, còn em tuổi gì?
- Em con Dê, Tân Mùi.
- Vậy là tam hợp rồi: HợiMão- Mùi, lại hợp mệnh tương
sinh nữa Hỏa sinh Thổ…
Cứ như thế họ trò chuyện thỏa

mái vui tươi và nhẹ nhàng kín đáo
khai thác thông tin về nhau.
Từ cuốc xe ấy họ đã quen, quấn
quít bên nhau và yêu nhau. Bây
giờ họ thường hay nhắc lại cái lần
đầu gặp nhau đó với tâm trạng rạng
ngời hạnh phúc và gọi đó là “cuốc
xe kết nối tương lai”, cuốc xe “Hữu
duyên mà thiên lý ngộ”. Bởi Hưng
và Oanh (tên cô gái) đã làm lễ đính
hôn. Ngoài Tết này họ đã xin phép
hai bên gia đình làm đám cưới.
Mỗi lần nghỉ ca họ thường chở
nhau chầm chậm trên chiếc môtô
thư thả “vi vu” tìm những đoạn
đường vắng mát mẻ ven sông Nhà
Bè hay khu Phú Mỹ Hưng thư giãn.
Bao lần như thế đôi tình nhân ấy
thường ghé ghế đá ven sông êm đềm
hoặc bên Hồ Bán Nguyệt lộng gió.
Trong không gian trong lành ấy sao
cái giai điệu đặc trưng của vùng sông
nước Nam bộ cứ ùa về êm ái cất lên
tình tứ, ngọt ngào cảm giác mênh
mang hạnh phúc: bài hát “Ra giêng
anh cưới em”.

“…Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
Em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
Như đôi chim sổ lồng
Ruộng xạ anh gieo chín giàng bìm
bịp nó kêu nước lên
Ra Giêng Anh Cưới Em.
Mạ ngoài đồng, em cấy lúa ba trăng
Em ơi anh vẫn chờ
để em về thưa với mẹ
Khi ra duyên tính liền
Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình
gặt hái xong khắp nơi
Ra giêng anh cưới em.”
Ngoài kia những bồn hoa đang hé
nở, không khí xuân đến rạo rực từng
ngày trên đường phố người xe nhộn
nhịp. Những chiếc Taxi Vinasun
vẫn hối hả, cần mẫn phục vụ khách
hàng. Xuân đến làm tươi rói trên
từng gương mặt, nụ cười ta bắt gặp.
Dường như Tết đã rất gần, ai ai cũng
cảm nhận được hơi thở của mùa
xuân thành phô Sài Gòn ấm áp.
Sài Gòn Xuân Đinh Dậu
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