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Ứng dụng điện thoại gọi taxi tiện lợi
THANH KIỀU

H

ơn một tháng qua, một
số khách hàng đã trải
nghiệm Vinasun app trên
smartphone đã nhận xét rất hài
lòng và công nhận ứng dụng này
có nhiều ưu điểm vượt trội như
có thể gọi xe mọi lúc mọi nơi và
hầu hết đều được đáp ứng kịp
thời. Nhiều khách hàng cho biết,
trước đây có dùng một vài ứng
dụng “đình đám” khác nhưng có
nhiều hạn chế như khách gọi rất
hên xui vì thường chỉ có xe ở các
khu trung tâm và chỉ trong giờ
“lái xe rảnh rỗi làm thêm”, còn
với Vinasun app thì xài ở đâu
cũng được từ nội ngoại thành và
bất kể giờ giấc vì Vinasun chạy
suốt ngày đêm.
Ưu điểm đó có được là nhờ
hệ thống Vinasun có một đội
xe hùng hậu trên 6.000 xe taxi
hoạt động suốt ngày đêm và
được phân bổ hợp lý tại các
địa phương Vinasun có mặt, từ
TPHCM, Bình Dương, Đồng
Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đến các
thành phố du lịch miền Trung
như Nha Trang Khánh Hòa, Đà
Nẵng...
Vinasun app là thành quả sáng
tạo đáng tự hào của trí tuệ Việt,
được xây dựng theo xu hướng
phát triển công nghệ thông tin
và nhu cầu thực tế của xã hội.
Ứng dụng điện thoại gọi taxi này
không chỉ là cầu nối liên hệ hiệu
quả hơn giữa khách hàng - lái xe
mà còn là công cụ giúp công tác
điều hành kinh doanh chặt chẽ,
hợp lý và hiệu quả hơn. Qua việc
đưa vào khai thác Vinasun app,
công ty đã bước đầu hoàn thành
mục tiêu “tin học hóa công tác
quản lý điều hành” mà lãnh đạo
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Tôi đăng nhập vào Vinasun app và gọi xe. Chưa đến
nửa phút, lái xe đã báo đến đón. Dù xài wi-fi nhưng phần
mềm định vị lệch đến 5 căn nhà, tôi đành gọi thẳng cho
lái xe thông báo vị trí chính xác: “Tôi ở 211 (Hiền Vương,
quận Tân Phú) chứ không phải 201, nhé”. Bác tài vui vẻ:
“Cám ơn anh, em đến rồi”. Chiếc taxi 4 chỗ vừa kịp đỗ
xịch lại.
công ty ấp ủ từ hơn nửa thập kỷ
qua...

Những điều cần biết
Trong các buổi huấn luyện sử
dụng Vinasun app trước khi triển
khai gắn thiết bị lên xe, đa số lái
xe đều phấn khởi khi có được thêm
một công cụ hỗ trợ kinh doanh
hiện đại này, nhất là cánh lái xe
“mê công nghệ”. Tuy nhiên một
vài lái xe lão làng “chuyên gia đua
điểm” tỏ ra thờ ơ vì “không có nó
tui đua vẫn ngon mà”. Nhưng chỉ
sau một tháng “xài thử”, chính các
vị này thừa nhận “đúng là xài ứng
dụng này hiệu quả thật” và từ đó
thường xuyên luyện tay nghề hơn.
Có điều ít anh em lái xe biết rằng
không phải cứ “nhanh tay, lẹ mắt”
nhất là thành công mà cần có thao

tác chuẩn, kịp thời mới có cơ hội
được “chọn”.
Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng
Giám đốc công ty, là một trong
những “kiến trúc sư” chính của
ứng dụng - cho biết: Phải coi ứng
dụng này như một hệ thống, hoạt
động tùy thuộc vào ba yếu tố quan
trọng là thiết bị, đường truyền và
hành vi người dùng. Ông phân tích
về mặt thiết bị (cả phần cứng và
phần mềm) sẽ luôn được cập nhật
và nâng cấp, về đường truyền tùy
thuộc vào các nhà cung cấp viễn
thông mà ở nước ta luôn theo sát
sự phát triển chung toàn cầu mà xu
hướng chung là chất lượng đường
truyền ngày càng cải thiện. Yếu tố
thứ ba “hành vi người dùng”cũng
là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết
định rất nhiều đến hiệu quả sử

Đồng hành cùng Vinasun
dụng Vinasun app.
Ông Minh giải thích thêm: Hành
vi người dùng bao gồm hành vi
của khách hàng khi đặt xe và của
nhân viên lái xe khi nhận khách.
Theo thống kê thực tế, những khách
hàng có kinh nghiệm sử dụng app
sẽ hành xử đúng theo quy tắc “20
giây vàng” nghĩa là bấm và... chờ.
Tốc độ đáp ứng tùy thuộc vào tốc độ
xử lý thông tin của hệ thống và tốc
độ đường truyền. “Hai mươi giây”
trôi qua rất nhanh và thời gian chờ
trong khoảnh khắc vàng ấy là cơ hội
mang lại thành công cho cuốc đặt
taxi. “Người mới dùng thường ít kiên
nhẫn, cứ bấm đặt xe lia lịa. Điều này
vừa không đặt được xe mà còn bị hệ
thống nhận diện lầm là quấy rối, dễ
bị đưa vào danh sách từ chối phục
vụ!”. Tất nhiên, những khách hàng
thực sự sẽ được hỗ trợ đưa ra khỏi
danh sách trên.
Hành vi như trên của khách hàng
có thể cải thiện sau một thời gian
ngắn trải nghiệm. Điều còn lại rất
đáng quan tâm là hành vi của lái xe
khi nhận thông tin và xử lý khi đón
khách.

Từ bỏ thói quen...
Sau một tháng trải nghiệm, công ty
nhận khá nhiều complain than phiền
việc lái xe hủy chuyến. Nhiều khách
hàng quá bức xúc còn hăm sẽ quay
về cách gọi taxi qua tổng đài. Điều
đó cho thấy một số lái xe vô tư bấm
“nhận” và “hủy” mà không lường hết
hệ lụy của việc làm tùy tiện đó.
Có nhiều lý do đưa ra để biện
minh cho hành vi “hủy đón”, nhưng
thực chất bắt nguồn từ thói quen
đón khách vãng lai của anh em lái
xe. Khi trên đường đến đón khách
thấy khách khác ngoắt xe, với tâm
lý “chắc ăn” khiến lái xe bỏ ngang
“hợp đồng điện tử” chưa thấy mặt để
tấp vào vớt ngay một cuốc khách có
thật! Thói quen này tưởng đâu vô hại
vì “trước sau họ cũng là khách của
mình thôi mà” mà không hiểu rằng
hành vi đó làm cho khách hàng mất
dần niềm tin vào hiệu quả hoạt động
của ứng dụng điện thoại gọi taxi
Vinasun app, có thể khiến họ không
sử dụng app nữa. Vì vậy nếu không

Những điều khách hàng cần biết:

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.
Mẹo: Quý khách có thể tìm và tải Vinasn app về máy một cách đơn
giản nhất: Hãy hướng camera vào QR bên cạnh và click là xong.
Vinasun app xuất hiện ngay lập tức và quý khách chỉ cần nhấp nút
cài đặt.

Sử dụng xe sang: Từ ngày 23/12/2015 quý khách có thể đặt xe sang
giống như xe riêng của mình, bằng hợp đồng điện tử qua Vinasun app.
Đây là xe sang và mới (Fortuner, Innova đời mới) chuyên đưa đón
khách du lịch của Vinasun Travel nhưng có cước phí tương đương xe
taxi. Cước sử dụng hiển thị trên Tablet lắp đặt trên xe thông qua hệ
thống định vị GPS.
xóa bỏ triệt để hành vi “hủy đón”
tùy tiện ấy sẽ gây tác hại nghiêm
trọng đến một chủ trương lớn đầy
tâm huyết của công ty.
Ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám
đốc thường trực kiêm Giám đốc Taxi
Vinasun cho biết mọi hành vi gây
bất lợi cho việc vận hành Vinasun
app đều có thể quy vào lỗi “có
hành vi phá hoại” phải khắc phục
và phải bị nghiêm khắc kiểm điểm,
thậm chí xử lý kỷ luật. Mọi thành
viên trong đại gia đình Vinasun từ
lãnh đạo đến nhân viên, từ bộ phận
trực tiếp kinh doanh hay hỗ trợ kinh
doanh, từ nhân viên văn phòng hay
nhân viên lái xe đều phải quán triệt
tinh thần và có ý thức ủng hộ, quảng
bá và phục vụ vận hành Vinasun
app. Ông cho biết có một số lái
xe chỉ vì vô tình, hoặc đùa nghịch
“cho vui” mà không lường được hậu
quả hành động của mình như trong
lúc chụp ảnh nhận diện đăng nhập,
trêu đùa đồng nghiệp “quăng điểm”
qua app.... Những hành vi này đều
được ghi nhận, phân loại, thống kê
đầy đủ. Căn cứ vào những dữ liệu

ấy, công ty sẽ nhắc nhở chấn chỉnh
và xử lý kỷ luật với những sai phạm
nhiều lần và cố tình lặp đi lặp lại.
Thói quen tốt rút ra từ kinh nghiệm
thực tế là ưu thế của những lão làng
trong nghề, nhưng khi áp dụng vào
môi trường mới đôi khi nó trở thành
lực cản. Trong quá trình phát triển
của Vinasun, chúng ta đã từng thay
đổi thói quen mà điển hình là khi
triển khai thanh toán cước qua máy
POS: lúc đầu có khá nhiều lời ta
thán về sự bất tiện, trục trặc, v.v...
nhằm mục đích không muốn sử
dụng. Nhưng đến khi đã quen, hầu
hết lái xe sẽ bực mình khi máy POS
vì lý do gì đó mà không hoạt động.
Ứng dụng điện thoại gọi taxi
Vinasun app có thể khiến một số lái
xe khó khăn trong thời gian đầu làm
quen sử dụng, nhưng chắc chắn với
sự điều hành, hướng dẫn của cán bộ
chuyên môn và sự chăm chỉ, lanh
lẹ, sáng dạ của các bác tài, Vinasun
app sẽ trở thành niềm tự hào chung,
góp phần tăng thu nhập cho lái xe
và nhất là tạo sự phát triển bền
vững cho ngôi nhà chung Vinasun
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Đồng hành cùng Vinasun

Tổng kết năm 2015, Nguyễn Văn
Lăm, tài 8245, đội A5, chi nhánh
12 xuất sắc nhận giải 5 lái xe
có doanh thu cao nhất công
ty với doanh thu mỗi ca đạt
3.538.000đ. Điều đặc biệt là năm
nay, anh trai của Lăm là Nguyễn
Văn Lộc (người từng đạt giải 5
doanh thu cao cấp công ty và
giải vượt khó trong năm 2014)
tiếp tục đạt giải 5 công ty. Như
vậy, anh Lăm và anh Lộc lập kỷ
lục là cặp anh em ruột duy nhất
lọt vào TOP 12 người doanh thu
cao nhất công ty. Theo anh Lăm,
động lực để anh vươn đến giải
thưởng sẽ được tiết lộ trong bài
phỏng vấn dưới đây.

Lái xe Nguyễn Văn Lăm

Thu nhập cao hấp dẫn
tôi lái cho Vinasun
MINH ANH
Thời gian lái taxi ở Vinasun là lâu
nhất trong những công việc từng
làm, anh tìm thấy điều gì ở công
việc này?
Tuy sinh ra và lớn lên ở vùng đất
miền Tây trù phú mà mọi người
thường nói là nơi được thiên nhiên
ưu đãi nhất cả nước nhưng gia
đình tôi thuộc diện “hào con hiếm
của”, gia đình khó khăn. Chưa kịp
thành niên, anh chị em tôi phải
sớm bươn chải đi làm thuê, làm
mướn kiếm tiền, nhưng cuộc sống
ở quê vẫn không khá lên được nên
các anh em chúng tôi bắt đầu con
đường tự lập rời quê lên thành
phố lập nghiệp. Đến nay tôi ở
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TP.HCM hơn 10 năm, đã trải qua
vô số nghề lao động phổ thông
phụ việc, phụ hồ, thợ hàn… Ở
thành phố anh chị em chúng tôi
luôn đùm bọc nhau, dìu dắt giúp
đỡ nhau trong công việc và cuộc
sống. Sau này anh Lộc chuyển
qua lái taxi, được hơn 1 năm, anh
ấy thấy có thu nhập bảo tôi đi học
bằng lái để xin vào làm cùng với
anh. Tôi nghe theo anh Lộc vừa
đi làm vừa học bằng lái, lấy bằng
xong tôi đi lái cho Vinasun luôn,
đó là ngày 12/9/2008.
Thời gian đầu tôi chưa quen
giờ giấc, nghe điểm cũng vất vả,
có lúc xảy ra sự cố tôi cũng nản

muốn bỏ nghề. Anh Lộc kiên trì
dìu dắt tôi, anh ấy cho tôi biết
điểm nào có khách, cách chạy ra
sao, chỉ đường đi, v.v… Ngoài việc
được anh trai chỉ dẫn cặn kẽ tôi
còn có may mắn chạy trên đường
thường có khách ngoắc, đó cũng
là cái duyên để tôi có động lực
gắn bó sau tay lái. Sau vài tháng
tôi quen dần, nhận thấy nghề này
hóa ra lại hay, không đối diện với
cái nóng bức người, tay chân lắm
lem, mồ hôi lã chã như những
nghề lao động tay chân tôi đã trải
qua, thời gian làm việc thoải mái,
đặc biệt là tiền lương khá cao.
Tóm lại, thu nhập ở Vinasun đã

Đồng hành cùng Vinasun

“

về may gia công, mỗi tháng kiếm
được từ 3 - 5 triệu đồng, nay vợ
mới sinh kinh tế gia đình tôi phải
phụ trách, phải làm việc hết sức
mình để lo cho vợ con. Bình quân
mỗi tuần tôi kiếm được từ 4 - 5
triệu đồng. Thu nhập mỗi tháng
khoảng 16 - 18 triệu đồng.

hấp dẫn tôi ở lại lái xe cho đến
ngày nay.
Trước đây tôi nghe anh Lộc chia
sẻ, khi anh ấy mua đất được em
trai đang lái ở Vinasun cho mượn
70 triệu đồng, người đó là anh?
Đúng vậy, anh em chúng tôi tay
trắng lập nghiệp phải đùm bọc,
giúp đỡ nhau. Khi anh Lộc mua
đất thiếu tiền tôi đã cho anh ấy
mượn, nay anh ấy đã trả lại xong,
cuộc sống gia đình ổn định. Vợ
chồng tôi cũng để dành được một
số tiền nhưng để mua nhà ắt hẳn
còn lâu, vì năng lực tài chính chưa
cho phép. Anh Lộc cũng bảo khi
nào mua nhà mà thiếu tiền anh
ấy sẽ cho mượn. Tôi đợi đến lúc
để dành được nhiều tiền hơn hẳn
nay, và chắc chắn sẽ phải nhờ anh
chị giúp đỡ.
Ở Vinasun hơn 7 năm anh đã đạt
được bao nhiêu giải thưởng?
Tôi được 2 giải, vì trước đây tôi
chạy xe cũng bình thường, doanh

Thu nhập tốt là lý do khiến chị gái
anh cũng vào lái taxi?
Chị gái tôi (Nguyễn Thị Ngọc
Điệp) trước đây ở nhà may gia
công mỗi tháng cũng kiếm được
3 - 5 triệu đồng, chị vừa may vừa
chăm con, anh rể tôi thì làm đầu
bếp, lương hai vợ chồng cũng đủ
sinh sống. Chị tôi vốn đam mê lái
xe từ lâu, thêm nữa do thấy thu
nhập ở Vinasun rất tốt càng khiến
chị quyết tâm chuyển nghề. Hai
chúng tôi và anh rể cũng chiều
theo ý chị, ủng hộ chị. Có điều
anh em chúng tôi không cho chị
chạy khuya, thời gian đầu hai anh
em phải hỗ trợ chị. Chị đang chạy
chiếc 4 chỗ, tài 3372, cùng đội
67 với anh Lộc. Ba anh em kinh
doanh cùng khu vực nên tôi và
anh Lộc cũng dễ “coi ngó” chị, san
sẻ khách cho chị. Tuy là lính mới
nhưng chị rất cừ, mỗi tháng cũng
kiếm được 8 - 10 triệu đồng. Như
vậy, gia đình tôi cả 3 anh em đã
vào làm ở Vinasun, trong nhà tôi
còn mỗi thằng út đang theo anh rể
làm bếp, chúng tôi cũng muốn nó
vào lái xe Vinasun nhưng khổ nỗi
nó chạy theo trào lưu xăm đủ hình
thù trên người, mất luôn cơ hội vào
đây làm việc, thật đáng tiếc

Nguyễn Xuân Hải - Đội trưởng đội A5:
Anh Lăm là người hòa đồng, vui vẻ, hiền, siêng năng, lên ca sớm chạy
đến cuối giờ mới chịu về giao ca. Anh cũng là người luôn tuân thủ quy định
công ty, ít mắc lỗi sai phạm. Ở đội A5, có anh Nguyễn Thế Luông (giải nhất
công ty), anh Lăm và anh Triều (giải nhì chi nhánh) là ba người có doanh
thu cao nhất. Những năm trước anh Lăm cũng chạy doanh thu cao nhưng
chưa đạt mức nhận giải thưởng. Đến năm 2014 anh Lăm xếp nhất đội, sau
đó anh ấy có nói với tôi năm 2015 nhất quyết lấy giải công ty và anh ấy đã
làm được.
thu thuộc hàng khá nhưng không
có “số má” lọt vào danh sách xếp
hạng của đội, chi nhánh hay công
ty. Năm 2014 tôi mới được xếp
giải doanh thu nhất đội, năm nay
thì giải 5 công ty. Nhiều người
cũng ngạc nhiên tại sao 2 năm
nay tôi chạy vượt trội? Có rất nhiều
lý do, mấy năm trước con trai đầu
còn nhỏ, đi làm về tôi không ngủ
được vì cháu cứ bò qua bò lại, do
vậy cán mốc quy định của công
ty tôi thường nghỉ để giữ sức, bù
lại tôi thường xuyên xin tăng ca
để tăng thu nhập gia đình. Nay
cháu 6 tuổi đã đi học, ban ngày
tôi thoải mái yên ổn ngủ bù sau 24
giờ kinh doanh. Hai năm nay tôi
chạy rất chắc, ca nào ra ca nấy,
không tăng ca. Cạnh đó, thấy anh
Lộc năm 2014 đạt giải 5 doanh
thu cao nhất công ty nên tôi cũng
cố gắng để anh trai khỏi… mất mặt
(cười). Điều đặc biệt là vợ tôi mới
sinh thêm một cháu trai được vài
tháng tuổi, trước đây cô ấy lãnh đồ
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Năm 2015, lái xe Lê Thanh
Quyên, tài 6874 thuộc đội
20, chi nhánh 9 là một trong
4 tài xế được công ty bình
chọn lái xe giỏi có tinh thần
vượt khó. Hơn 3 năm lái xe
ở Vinasun anh Quyên và
vợ đã dành dụm và mua
được căn nhà có diện tích
6 x 8,3m được đúc một gác
lửng với tổng số tiền mua
nhà và trang bị nội thất gần
700 triệu đồng. Anh Quyên
cho biết, anh chỉ dám mơ
mua nhà khi bước chân vào
Vinasun.

Lái xe
Lê Thanh Quyên

NGỌC MINH

Ước mơ xây nhà
từ khi đi lái taxi
Chật vật mưu sinh
Lê Thanh Quyên sinh trưởng
trong gia đình có đến 7 anh chị
em tại Tiền Giang, ngay từ khi
còn nhỏ anh cùng với anh em
trong nhà phải phụ cha mẹ làm
ruộng, đi làm công mua gạo đắp
đổi qua ngày. Vốn quen việc đồng
áng nặng nhọc, anh Quyên không
ngại khó xin vào làm ở công trình
thủy lợi. Công việc rày đây mai
đó đi khắp các tỉnh miền Tây, bất
cứ việc nào trong đội công trình
anh Quyên cũng sẵn sàng làm: từ
nấu cơm, đổ dầu nhớt cho xe, đào
kênh… với mức lương khiêm tốn
600.000đ/tháng. Làm “phụ việc”
mãi không được chủ cho lên “thợ”
để được nhận mức lương cao hơn,
mặc dù anh đã làm thành thạo
và đảm trách công việc của một
người thợ. Cảm thấy tương lai mờ
mịt anh Quyên xin nghỉ việc sau
hơn 4 năm gắn bó.
8
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Dù thế anh cũng cảm ơn
những dự án thủy lợi đã đưa anh
đến vùng đất Kiên Giang để rồi
gặp được cô thợ may duyên dáng
và đem lòng yêu. Năm 2004,
anh cưới vợ và năm 2005 hai
vợ chồng đón con trai đầu lòng.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ
tay trắng nay càng khó khăn hơn,
phải đối mặt với cơm áo gạo tiền,
làm sao để con đủ ăn đủ mặc. Cả
hai bàn bạc: Nếu sống ở nhà anh
Quyên mấy công ruộng không
đủ trang trải buộc mỗi người
trong nhà phải đi làm thuê, cắt
lúa mướn. Công việc đồng áng
nặng nhọc vợ anh Quyên không
làm nổi. Còn nếu về Kiên Giang
ở nhờ nhà vợ có đến… 6 anh chị
em cũng chẳng phải là cách
chọn hay. Cuối cùng vợ chồng
con cái quyết định bồng bế nhau
lên thành phố tìm việc vào năm
2006.

Nhớ lại lần đầu đặt chân lên
TP.HCM, anh Quyên bị choáng
ngợp bởi người xe tấp nập, xe cộ
qua lại ngược xuôi, anh cứ đứng
ngẩn ngơ không dám băng qua
đường. Tá túc trong ngôi nhà
nhỏ của anh trai được vài ngày,
được anh chị góp ý, chỉ dẫn hai
vợ chồng quyết định khăn gói lên
Bình Dương lập nghiệp dù chưa
biết mình sẽ làm gì.
Hai vợ chồng thuê căn nhà trọ
ở Đồng An 2, xã Bình Hòa, huyện
Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sắp
xếp ổn định nơi ăn chốn ở và
trước mắt để vợ ở nhà giữ con, anh
Quyên xin vào làm công nhân
cho công ty gỗ Standa với mức
lương 2 triệu đồng/tháng. Tháng
nào tăng ca số tiền tăng thêm
khoảng 300.000đ - 500.000đ.
Tổng số tiền lương kiếm được chỉ
đủ anh chi trả tiền nhà trọ, điện
nước, ăn uống, sữa cho con. Làm
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mãi đến năm thứ 5
mà chẳng có đồng
tiền dư, anh Quyên
bàn với vợ là anh
sẽ nghỉ làm, mua
chiếc xe đẩy bán
xôi gần khu công
nghiệp. Anh thuê
chỗ đậu của nhà
dân gần đó, sáng
sáng đẩy ra chỗ bán
khoảng 100m, gần
9 giờ sáng là bán hết
nhẵn, tiền lời được
khoảng 100.000đ
- 130.000đ, không
nhiều nhưng anh có
thời gian thoải mái
hơn đi làm công
nhân. Lúc này anh
Quyên đi học bằng
lái để… dành. Lấy bằng xong lân
la hỏi cánh tài xế taxi thường đậu
gần khi công nghiệp, anh Quyến
biết được nghề này thu nhập
không tệ và Vinasun là hãng taxi
đang được khách hàng ưa chuộng
nhất. Mặc dù muốn đi lái taxi ngay
nhưng anh không có tiền để đóng
thế chân, anh tiếp tục bán xôi tích
lũy đủ tiền và xin vào Vinasun vào
ngày 2/4/2012. Lúc đó, anh chính
thức chuyển giao “sự nghiệp bán
xôi” cho vợ.

Đổi đời nhờ lái taxi
Nhớ lại khi mới về đội 20, anh
Quyên cho biết: “Lúc tôi bảo rằng
lấy bằng cả năm nhưng chưa có
kinh nghiệm lái bất kỳ một chiếc
xe nào bên ngoài, nhiều anh em
đều ngạc nhiên, không có lòng tin
tôi trụ lại được. Vì theo các anh
nhiều lái xe mới toanh như tôi sau
vài tháng không chịu nổi vất vả,
chạy không đạt doanh thu đành
xin nghỉ”. Đúng như mọi người dự
đoán, ngày đầu lên ca anh Quyên
móc túi “bù lỗ” 150.000đ, nhưng
ngày hôm sau anh đã “huề vốn”,
tuần kế tiếp mỗi ca anh “lời” từ
100.000đ - 200.000đ, và bắt
đầu từ đây anh không còn bị rớt
doanh thu. Anh Quyên trải lòng:

Lái taxi cũng cực lắm, nhưng
cũng không bằng cái cực khổ
nặng nhọc những công việc khác
tôi đã trải qua. Điều quan trọng
nữa là tôi thích chạy xe, thích
máy móc nên tôi rất kiên nhẫn và
siêng năng kiếm khách. Lái taxi
là phải chịu cày, không chịu khó
sẽ không có tiền. Cạnh đó, hình
như tôi có duyên với nghề này,
lúc chưa biết “nghe đài”, “biết
điểm”, tôi cứ chạy lang thang
trên đường toàn đón khách vãng
lai. Thấy tôi nhanh bắt kịp công
việc và chạy tốt anh em đồng
nghiệp đùa rằng tôi được đẻ trên
taxi, được “tổ đãi”.
Anh Quyên tiết lộ, bán xôi mỗi
tháng kiếm được 3 - 4 triệu đồng,
sang lái taxi anh kiếm được 8 10 triệu đồng/tháng nễ anh sinh
ham, mê chạy xe. Vào những
ngày cuối tuần dư xe anh xung
phong tăng ca đẩy thu nhập lên
cao tới 14 - 16 triệu đồng/tháng.
Nhờ sự trung thực, chân thật nên
anh được khách quý mến, từ đó có
nhiều khách mối, nhất là những
vị khách Việt kiều quen khi về
nước đều gọi cho anh. Điều này
góp phần đáng kể giúp anh tăng
doanh thu. Cũng trong thời điểm
này, công việc bán xôi của vợ
anh cũng đắt hàng, ba xửng xôi
lớn bán hết vèo trong buổi sáng,
tiền lời tăng vọt lên 300.000đ 400.000đ/ngày. Làm được nhiều
tiền, hai vợ chồng bàn nhau tập
trung để dành tiền mua nhà, con
trai tạm thời được gửi về nhà ông
bà ngoại cho các dì đang làm cô
giáo dạy dỗ được tốt hơn.
Anh kể: “Trong mấy năm qua,
hai vợ chồng tôi cặm cụi làm để
dành từng đồng, không dám tiêu
pha, không đi chơi, ăn uống cũng
đặt tiêu chuẩn không ăn sướng
như người ta. Tiền lương tôi làm
còn nguyên xi không mẻ một
đồng, tiền khách bo ăn uống, rửa
xe cũng còn dư mỗi ngày ngót
nghét 100.000đ, tiền vợ bán xôi
thì trả tiền nhà, ăn uống, gửi nuôi
con, còn lại chút ít cũng gửi tiết

kiệm”. Để sớm đạt được mục
tiêu, vợ chồng anh đã cặm cụi
làm việc không ngơi nghỉ, anh
Quyên cũng tận dụng thời gian
tăng ca để kiếm thêm thu nhập.
Và giữa năm 2015 vợ chồng anh
quyết định mua nhà. Khi anh
thông báo với ba mẹ rằng “chúng
con mua nhà”, ông bà đã thảng
thốt “tiền đâu mà con mua?”.
Khi biết được mấy năm rồi hai
vợ chồng đã dành dụm đủ tiền
khiến các thành viên trong gia
đình kinh ngạc.
Anh Quyên xúc động chia sẻ:
Khi mua được căn nhà có đúc
lửng, 2 phòng ngủ giá 650 triệu
đồng, rồi mua sắm thêm nội
thất nữa là gần 700 triệu đồng.
Vợ chồng tôi nhìn vào ngôi nhà
sướng rơn. Chuyển về ở mấy
ngày đầu, hai vợ chồng vui mừng
không ngủ được, cứ nhìn trần nhà
và nói với nhau “Mình mua được
nhà rồi ư? Đây là ngôi nhà của
riêng chúng ta à?”. Ngắm nó mà
chúng tôi cứ ngỡ như mình đang
mơ. Tóm lại, chúng tôi cần kiệm
lắm mới mua được nhà.
Hiện nay, anh Quyên ít xin
tăng ca nên thu nhập mỗi tháng
chỉ khoảng 11 - 14 triệu đồng.
Năm 2015 anh đạt doanh thu
2.549.000đ/ca, xếp thứ 12 của
đội 20, thứ 72 của chi nhánh 9 và
đứng vị trí thứ 843 toàn công ty.
Thương vợ vất vả, buổi sáng
xuống ca anh về phụ vợ bán xôi
bởi bán nhiều một mình vợ anh
làm không xuể. Dự tính sang năm
2016 vợ chồng anh đưa con lên ở
cùng và có kế hoạch… sinh thêm
một bé. Anh Quyên cho biết, ước
mơ mua nhà đã thực hiện được,
hiện anh mơ có tiền mua đất cất
nhà trọ để đảm bảo thu nhập cho
gia đình anh mới yên tâm. Anh
nói: “Trong những năm tới tôi sẽ
tiếp tục lái xe, vợ tiếp tục bán xôi
và chúng tôi lại dành dụm tiền để
thực hiện ước mơ “xa xỉ” tậu được
dãy nhà trọ. Chúng tôi biết còn
phải phấn đấu nhiều để biến mơ
ước ấy thành hiện thực”
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Cha Huỳnh Văn Tỷ: Thu
nhập ở Vinasun sống
được
Theo lời ông tỷ, trước đây ông
từng chạy xe du lịch 10 năm, từ
Nam chí Bắc ông đều đặt chân
đến. Sau đó ông mua xe cho công
ty nước ngoài thuê, vừa lái thuê cho
họ. Mấy năm sau, công ty này chê
xe ông cũ, ông bán xe và tiếp tục ở
lại chạy thuê cho họ. Tuy vậy, ông
không được công ty đóng bảo hiểm
ngoại trừ khoản lương trọn gói 4
triệu đồng/tháng. Lương thấp, thời
gian làm việc có lúc đến 1 - 2 giờ
sáng vì chở sếp đi… nhậu. Lướt qua
được 10 năm, con trai út Huỳnh
Dịu Tân đang chạy taxi Vinasun
khuyên ông về lái taxi. Theo cậu
lý giải “Điểm tiếp thị ở Vinasun
nhiều, ba cứ xếp tài chạy, trên

Lái xe
Huỳnh Văn Tỷ
Lái xe
Huỳnh Như Kỳ

Gia đình Huỳnh Văn Tỷ:

NGỌC DUYÊN

Cả nhà “rủ” nhau lái taxi
đường khách vãng lai vẫy thì đón,
mỗi tháng làm 15 ngày ba cũng
kiếm được khoản thu nhập 6 - 7
triệu đồng/tháng”. Nghe hấp dẫn,
ngày 1/8/2011 ông vào Vinasun.
Không hổ danh là người có kinh
nghiệm lái xe 20 năm, tuy lớn tuổi
nhưng ông không hề kém giới tài
xế trẻ, doanh thu của ông luôn đạt
mức trên 2 triệu đồng/ca. Tổng kết
năm 2015, bình quân mỗi ca đạt
2.438.000đ. Ông Tỷ tâm sự: “Tôi
lớn tuổi không thể nhanh nhẹn
như bọn trẻ, tôi thường nằm ở các
điểm tiếp thị, sân bay, may mắn
thì ngoài đường có khách ngoắc.
Mấy tháng nay ứng dụng Vinasun
App tôi thấy cũng có lợi khi nhận
khách trong hẻm, từ từ chạy vào
không bị ai tranh giành. Biết mình
không bằng bọn trẻ nên tôi ra ca
10
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Ông Huỳnh Văn Tỷ ngồi sau tay lái hơn 20 năm từ lái xe
dịch vụ, chở khách du lịch, lái xe công ty… nhưng người
khuyên ông nên đi lái taxi là con trai út Huỳnh Dịu Tân.
Vợ ông bán quán nước tại khu vực vòng xoay Ngã Sáu
Phù Đổng, thông qua mối quan hệ quen biết với nhiều
bác tài Vinasun thường ghé mua nước, bà biết được lái
taxi có thu nhập khá nên kêu con trai út Huỳnh Dịu Tân
xin vào Vinasun vào năm 2010. Chạy hơn 1 năm, anh
Tân khuyên cha vào làm chung, và đầu năm 2015 con
trai cả Huỳnh Như Kỳ cũng bước chân vào Vinasun. Biểu
hiện xuất sắc của ba cha con ông Tỷ (thuộc đội 50, chi
nhánh 4) trong suốt quá trình làm việc được công ty ghi
nhận bình chọn lái xe có nhiều người thân làm việc tại
công ty năm 2015.
sớm lúc 5 giờ sáng, tranh thủ chạy
đạt chí ít bằng mức ăn chia cao
nhất, 12 giờ khuya tôi về nghỉ
ngơi, lớn tuổi không đủ sức chạy
cả đêm”. Ông Tỷ công nhận, mức

thu nhập ở Vinasun khá tốt, mỗi
tháng trung bình ông kiếm được từ
10 - 12 triệu đồng, hai con cũng
nhận được mức tương đương, cuộc
sống gia đình khá ổn định.

Đồng hành cùng Vinasun

Huỳnh Như Kỳ: Em trai
sáng suốt kêu tôi về lái
taxi
Huỳnh Như Kỳ gắn bó với
công việc bán xe lâu đến mức cậu
không nhớ nổi thời gian. Cậu kể,
gia đình từng mở cửa hàng buôn
bán xe, thời gian sau không kinh
doanh nữa cậu chuyển sang quản
lý, bán xe cho đứa bạn thân và ở
hẳn tại cửa hàng trên đường Lý Tự
Trọng, Q.1. Khi lập gia đình mức
thu nhập 7 - 8 triệu đồng không đủ
chi tiêu, phải nhờ sự hỗ trợ từ cha
mẹ, đặc biệt là khi vợ sinh con trai
vào năm 2013. Mất 3 tháng học
lấy bằng, tháng 3/2015 cậu nghe
lời em trai cũng xin vào Vinasun.
Nhớ lại ngày đầu tiên lên ca, Kỳ
cho biết: “Cuốc khách đầu tiên
tôi chở 5 người đi từ Nguyễn Du
đến đường Phan Đình Phùng, tôi
run lắm, tim như muốn rớt ra vì
nào giờ có chạy xe hơi đâu, đằng
này tôi còn chở 5 người. Trong
ngày tôi còn… vướng không tắt
được đồng hồ, phải gọi thằng Tân
hỏi, nó kêu kiểm tra xem dựng
ghế lên hết chưa, tôi phát hiện
chiếc ghế gập xuống chưa dựng
lên”. Sau những bỡ ngỡ ban đầu,
Kỳ tập quen dần với tốc độ công
việc, cậu được em trai hỗ trợ chỉ
đường, chỉ những điểm tiếp thị
tòa nhà văn phòng, siêu thị… giờ
giấc đón khách. Kỳ nói: “Tôi may
mắn hơn những đồng nghiệp vào
cùng lượt, vì không có người thân
chỉ bảo tận tình nên tụi nó chạy
mỗi ca khoảng triệu mấy, còn tôi
được trên 2 triệu nhờ có em trai
hướng dẫn, một thời gian sau nó
bảo: “Tui chỉ hết cho anh rồi, giờ
tự anh kiếm khách”. Tôi biết mình
phần còn lại phải tự linh động.
Bình thường tôi chạy đến 1 - 2 giờ
khuya mới nghỉ, bởi vì nếu chạy
cả ngày đêm một ca được chia có
300.000đ - 400.000đ tôi không
làm, tối thiểu cũng từ 600.000đ
- 800.000đ mới xứng công sức
mình bỏ ra, chính vì thế tôi luôn
cố gắng đạt doanh thu ở mức ăn

Nguyễn Trung Hạnh - Quyền đội trưởng đội 50:

“

Đội 50 có hai gia đình có nhiều người lái xe ở Vinasun. Năm 2014 gia
đình anh Thịnh đã được nhận giải và năm nay là gia đình chú Huỳnh Văn
Tỷ. Ba cha con chú Tỷ chạy có doanh thu khá, trên 2 triệu đồng/ca. Cậu
Kỳ tuy là lính mới nhưng kết quả doanh thu qua 6 tháng kinh doanh đã đạt
con số bình quân 2.361.000đ/ca. Tổng kết năm 2015 doanh thu của chú Tỷ
là 2.438.000đ/ca, cậu Tân là 2.590.000đ/ca. Nhìn chung, Cha con chú Tỷ
chăm chỉ làm việc, tuân thủ quy định công ty, hòa đồng với đồng nghiệp,
chưa hề vi phạm quy định, quy chế công ty.

chia cao nhất. Nói chung, bây giờ
tôi hài lòng với mức thu nhập ở
Vinasun ”.

như lời nó nói, tôi kiếm được nhiều
khách và doanh thu khá, từ ngày
lái taxi đến giờ tôi chưa bao giờ bị
lỗ. Tôi thường chạy ở các điểm tiếp
Huỳnh Dịu Tân: Nếu không
thị, nơi nào tôi cũng ghé vào chạy
chạy được ở Vinasun khó
thử và nắm quy luật giờ giấc. Ba tôi
chạy sống sót ở hãng khác
lớn tuổi nên khi ba vào Vinasun tôi
ghi danh sách các điểm tiếp
thị và giờ giấc đón khách để
ba tôi làm “cẩm nang”. Khi ba
vào, tôi chạy chung tài 6046
với ba nhưng từ khi anh Kỳ vào
tôi nhường anh chạy với ba,
anh là lính mới nên cha con
giúp nhau dễ hơn, còn tôi bây
giờ chạy tài 4991. Từ ngày ứng
dụng Vinasun App tôi cũng dễ
dàng nhận được những cuốc
khách gần mình khi di chuyển
trên đường mà không sợ mất
khách. Thu nhập của tôi mỗi
tháng từ 12 - 13 triệu đồng,
còn cao hơn những người làm
việc văn phòng, từng học 4 - 5
Lái xe
năm đại học. Gần đây tôi thấy
Huỳnh Dịu Tân
nhiều anh em nhảy qua hãng
khác bảo chạy có nhiều tiền hơn
Khi xưa tôi ham chơi, quậy
nhưng bản thân tôi nhận thấy điều
phá, cưới vợ xong ba kêu tôi đi
kiện ở Vinasun mà chạy không có
học bằng lái rồi vào công ty ba lái
tiền thì có nhảy qua hãng khác
xe tải chở hàng hơn 1 năm. Mẹ
cũng “tiêu” vì đâu có nơi nào bằng
tôi bán quán nước ở khu vực Ngã
Vinasun về công tác hỗ trợ kinh
Sáu Phù Đổng Thiên Vương quen
doanh và uy tín thương hiệu, mấy
biết nhiều lái xe Vinasun, các anh
nơi đó chỉ chơi trò “chiêu dụ” trước
bảo lái ở Vinasun khách đông, tiền
mắt chứ lâu dài làm sao kiếm được
nhiều, mẹ kêu tôi xin vào Vinasun.
nhiều tiền được. Hiện nay, ngoài 3
Ngày 16/6/2010 tôi chính thức gia
cha con tôi còn có 4 người bà con
nhập đội quân lái taxi, đứa bạn tôi
cũng đang lái taxi ở Vinasun, điều
đang lái cho Vinasun bảo “mày
này cho thấy ở Vinasun chúng tôi
cứ bám trụ ở đường Bùi Thị Xuân,
sống được
Q.1, không cần đi đâu hết”. Đúng
Số 64. Năm 2015 |
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Những người hùng

âm thầm cứu người
NGỌC DUYÊN

Truy tìm người hùng
giữa đêm khuya
Sau bao ngày phóng viên các
báo Phụ Nữ, Giao thông, Tuổi Trẻ
Thủ Đô nhờ Vinasun hỗ trợ tìm
kiếm người hùng cứu người giữa
đêm khuya trên quốc lộ được độc
giả báo Tuổi Trẻ ca ngợi, họ đã tìm
ra được bác tài cứu người hôm đó
là anh Nguyễn Quang Bình, tài
8446, đội 52, chi nhánh 2.
Anh Bình nhớ lại, hơn 1 giờ
khuya vào cuối tháng 9, anh đua
điểm nhưng bị rớt, trên đường về
đến giao lộ Tỉnh lộ 15 và đường
Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh
Đông, huyện Củ Chi anh thấy mọi
người tụ tập đông đúc, anh Bình
ngừng xe, anh thấy một người đàn
ông còn tỉnh táo nhưng cánh tay
bị cán dập nát, nhiều người chạy
qua hiếu kỳ ghé vào xem náo nhiệt
nhưng khi được đề nghị giúp người
bị nạn chỉ nhận được những cái
lắc đầu. Anh Bình lúc này xung
phong:
- Để tôi chở anh ấy đến bệnh
viện Hóc Môn cấp cứu.
- Tôi đi cùng anh - Một người
đàn ông đề nghị.
- Không sao, anh ấy còn tỉnh
táo, một mình tôi chở được rồi Anh Bình nói.
Sau đó anh Bình nhanh chóng
đưa người đàn ông đến bệnh viện
Hóc Môn. Đến nơi do bị nạn còn
tỉnh táo đã xác nhận với phía
bệnh viện anh Bình là người đã
giúp mình nên anh không bị bệnh
viện giữ lại. Sau đó thông qua số
điện thoại người bị nạn cung cấp,
anh Bình đã gọi thông báo cho
người nhà anh ấy. Giúp người
trọn vẹn, anh Bình lẳng lặng ra
12
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Lái xe Nguyễn Quang Bình

Một độc giả là công an viên từng viết câu chuyện
cứu người của lái xe Vinasun trên báo Tuổi Trẻ về
một tai nạn giao thông thảm khốc trên quốc lộ giữa
đêm khuya. Anh công an viên kêu gọi mọi người hỗ
trợ nhưng đều bị từ chối. Lúc này một tài xế Vinasun
đã ngừng xe nhiệt tình đưa người bị nạn đến bệnh
viện Hóc Môn và tặng luôn tiền cước taxi. Làm
xong việc tốt, bác tài Vinasun đã âm thầm bỏ đi
không để lại danh tính, không cần sự đền đáp nào.
Hành động đẹp của anh lái xe đã in dấu ấn sâu
sắc trong lòng anh công an viên, anh ấy đã bày tỏ
sự ngưỡng mộ và đánh giá cao lòng tốt của bác
tài. Trên đây là một trong hàng trăm trường hợp lái
xe cứu giúp người bị nạn. Những trường hợp cứu
người dưới đây cho thấy hình ảnh đẹp của bác tài
Vinasun trong mắt khách hàng.
về. Thông qua thông tin công ty
tìm kiếm mình, anh Bình mới biết
được người đàn ông đề nghị đi
với mình là công an viên tại địa
phương, người này sau đó đã gọi

cho phía công an giao thông giải
quyết nốt vụ tai nạn nghiêm trọng
trên, và cũng chính anh ấy đã
viết thư khen ngợi mình trên mặt
báo, anh Bình bày tỏ: “Tôi rất vui

Đồng hành cùng Vinasun

khi mình giúp được người ta cảm
kích. Với anh em tài xế, chuyện
cứu người không có gì to tát, chúng
tôi xem đó là việc phải làm, người
với người giúp nhau khi hoạn nạn
là điều dĩ nhiên”.
Anh Bình còn “bí mật” tiết lộ,
trước đó vào ngày 21/7/2015 anh
cũng từng cứu giúp một người đi
bệnh viện. Hôm đó anh chở anh
khách quen đi từ Củ Chi về Sài
Gòn, trời mưa to, trên đường thấy
bà cụ trên 70 tuổi té ngã không
gượng dậy nổi, anh Bình xuống
giúp nhưng thấy bà cụ bị thương

Lái xe Hoàng Vũ Cường

anh bèn hỏi ý kiến anh khách
quen có thể cho anh đưa bà cụ
đi bệnh viện Củ Chi trước? Anh
khách cũng vui vẻ hưởng ứng:
“Không sao! Trời mưa to thế này,
anh đưa bà cụ đi bệnh viện, tiền
cước phát sinh tôi trả…”. Đưa cụ
bà vào bệnh viện, giúp cụ liên lạc
người nhà xong, anh Bình yên tâm
chở khách về Sài Gòn. Anh nói:
“Tôi nhớ rõ tai nạn hôm ấy vì đó
là ngày sinh nhật mẹ tôi, cái bánh
mua cho mẹ vẫn để phía sau xe.
Tôi hạnh phúc vì ngày sinh nhật
mẹ tôi đã giúp được bà cụ. Không
riêng gì tôi mà nhiều khách hàng
cũng rất tốt bụng, hôm đó nếu anh
khách không đồng ý tôi cũng khó
lòng giúp được cụ bà”.

Cứu người xong vay
tiền trả cước xe
Hành động cứu người của
anh Hoàng Vũ Cường (tài 5792,

đội 81, chi
nhánh 9) có
lẽ sẽ không ai
biết nếu hôm
xuống ca anh
không mượn
tiền của anh
Thạch - Đội
trưởng để bù
vào nộp công
ty. Anh Thạch
cho biết: “Từ
ngày vào làm
công ty, anh
Cường chưa

Lái xe Nguyễn Anh Tuấn

bao giờ thiếu tiền
bill nhưng hôm
ấy anh lại thiếu
hơn
100.000đ
mượn tôi bù vào,
tôi ngạc nhiên
hỏi anh ấy mới
biết rằng hôm
trước anh cứu
người đi bệnh
viện và tặng luôn

tiền cước xe”.
Theo lời anh Cường, khoảng
10 giờ sáng anh đang chạy trên
đường Võ Văn Kiệt đoạn gần cầu
Thủ Thiêm thì phát hiện có một
cụ già té ngã xuống đường, đến
nơi dừng xe lại anh thấy máu từ
đầu chảy ra quá nhiều khiến ông
cụ mê man bất tỉnh. Anh Cường
không nghĩ ngợi cùng anh chàng
câu cá gần đó khiêng ông lên xe
và đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Anh lấy điện thoại của ông cụ lục
tìm danh sách gọi điện người nhà
cụ đến bệnh viện. Xong việc, anh
Cường chở anh chàng câu cá về lại
địa điểm câu, tất cả tiền cước hơn
200.000đ anh “gánh” một mình.
Riêng anh chàng câu cá tốt bụng
trên đường về hồi hộp chiếc xe
máy của mình liệu có không cánh
mà bay khi “ký gởi” nó cho những
người bạn câu cá… mới quen, may
mắn về chiếc xe được các anh câu

cá vẫn giữ dùm. Anh Cường cho
rằng: “Mạng người là quan trọng,
trong khả năng giúp được tôi sẽ
giúp, cuộc sống mà, mình giúp
người ta lúc mình khó khăn sẽ có
người khác giúp mình…”.
Khác với anh Bình và anh Cường,
anh Nguyễn Anh Tuấn (tài 5883
thuộc đội 54) sau khi giúp người
đã phải tự mình rửa xe vì… hổng
ai chịu rửa một chiếc xe đầy máu.
Số là vào ngày 21/11/2015 anh
Tuấn chở một sản phụ đi từ Q.2
đến bệnh viện Từ Dũ sinh con,
trên đường đi đứa trẻ đã chào đời
ngay trên xe, anh Tuấn vội ngừng
xe giúp sản phụ đỡ đứa bé và ủ ấm
cho bé. Sau đó anh nhanh chóng
đưa mẹ con họ đến bệnh viện Từ
Dũ để các bác sỹ chăm sóc. Xong
việc mang xe đi rửa, nhìn chiếc
xe bê bết máu nhân viên rửa xe
không chịu “động thủ”, anh Tuấn
phải tự mình ra tay hì hục chùi rửa
hơn 1 tiếng nhưng vẫn phải trả
tiền… rửa xe.
Theo các anh, chuyện tài xế cứu
người như cứu hỏa, đó là tấm lòng
của mỗi người, không cần phải
phô trương hay báo cáo công ty.
Thế nhưng, ý nghĩa của hành động
này vô cùng lớn lao, tạo nên hình
ảnh đẹp của các bác tài Vinasun
trong lòng người dân TP.HCM nói
riêng và các tỉnh thành cả nước
nói chung
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Phóng sự ảnh

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VINASUN L
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LẦN THỨ 13 - NHÀ HÁT BẾN THÀNH

Ngày 24/11, Lễ
hội Truyền thống
Vinasun Taxi - 2015
cấp công ty và đón
nhận Huân chương
Lao động hạng Ba
của Chủ tịch nước trao tặng cho
tập thể Công ty CP Ánh Dương
Việt Nam và cá nhân ông Chủ tịch
HĐQT Đặng Phước Thành. Buổi lễ
được tổ chức long trọng tại nhà hát
Bến Thành.
Tại Lễ hội đã trao giải thưởng cho
các lái xe xuất sắc nhất công ty với
tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

13
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Những lái xe gương mẫu
trung thực
MINH ANH

Theo báo cáo từ phòng Hỗ trợ & Giải quyết
Khiếu nại Khách hàng, từ tháng 1/2015 đến
ngày 15/8/2015 có tổng cộng 9.241 lượt tài xế
trả lại tài sản cho khách hàng với tổng trị giá
trên 14,5 tỷ đồng
trên đường lên trụ sở Vinasun tôi
nhận được tin đã tìm được tiền
bỏ quên, tài xế đang trên đường
mang về công ty để giao trả. Quả
thật ngay cả bản thân tôi cũng
không tin rằng túi tiền đã để quên
hơi lâu mới báo mất mà tìm lại
được nhanh đến thế. Trước đó vài
ngày tôi cũng được tài xế Vinasun
trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân để
quên trên xe”.

Nhận lại tài sản 200
triệu đồng sau 2 ngày
đánh rơi

Lái xe Mai Công Chính nhận giấy khen từ ông Tạ Long Hỷ
PTGĐ TT kiêm Giám Đốc Taxi Vinasun

Lái xe Mai Công Chính Chi nhánh 3:
Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày
2/12/2015, tài xế Mai Công Chính
(tài 6889, đội 94, chi nhánh 3)
chở 2 người khách đi từ địa chỉ
119 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11 đến
đường Phạm Thế Hiển, Q.8. Sau
khi khách xuống xe, anh Chính
đón tiếp hai hành khách khác đi
từ Nguyễn Trãi, Q.5 đến sân bay
Tân Sơn Nhất. Khi lên xe vị khách
phát hiện một túi nilon chứa nhiều
cọc tiền mệnh giá 500.000đ để
trên băng ghế sau. Người khách
thật thà đã đưa bác tài giữ để trả
lại người đánh rơi. Vào lúc 14 giờ
45 tổng đài Vinasun nhận được
16
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cuộc gọi từ khách hàng thông
báo bỏ quên trên xe taxi số tiền
trên 600 triệu đồng. Thông qua
phần mềm Vinasun App, Vinasun
nhanh chóng tìm được lái xe đã
phục vụ khách hàng. Sau đó, tổng
đài liên hệ trực tiếp với lái xe, anh
Chính xác nhận mình đang giữ số
tiền trên. Vào lúc 15 giờ 20 phút,
anh Chính đã mang túi tiền 650
triệu đồng về trụ sở công ty để giao
trả lại cho anh Hưng - khách hàng.
Nhận lại số tiền trên, anh Hưng
vui mừng cho biết: “Về đến nhà
ở Q.8 tôi và bạn đi ngủ trưa, thức
dậy chúng tôi chuẩn bị đi đặt tiền
cọc sang lại quán Net thì cả hai
phát hiện túi tiền đã để quên trên
taxi, tôi đã gọi ngay cho tổng đài,

Sau hai ngày quên tài sản ước
tính khoảng 200 triệu đồng trên
taxi, anh Nguyễn Anh Tuấn may
mắn nhận lại đầy đủ tài sản. Và
bác tài thật thà Trần Thỏa đã được
công ty tặng giấy khen và tiền
thưởng 1.000.000đ tuyên dương
cho hành động đẹp tự giác trả
lại đồ cho khách, góp phần xây
dựng hình ảnh đẹp của người lái

Lái xe Trần Thoả (tài 4315 - đội A11)

Đồng hành cùng Vinasun

xe mang thương hiệu
Vinasun.
Sự việc xảy ra
vào lúc 18 giờ ngày
13/11/2015, anh Tuấn
đón taxi do anh Trần
Thỏa, tài 4315, đội
A11, chi nhánh 1, đi
từ số 2/19 đường Hàm
Nghi, P. Bến Nghé, Q.1
đến khu dân cư Nam
Long, Q.7. Khi xuống xe
anh Tuấn để quên trên
taxi chiếc cặp xách bên
trong có 35.000.000đ,
1 laptop Sony, 1 đồng
hồ đeo tay Omega, 1
máy quay Sony, 1 máy
Ông Huỳnh Văn Sĩ - PTGĐ THNS trao giấy
ảnh Sony, với tổng trị
khen cho lái xe Trương Minh Khương
giá ước tính khoảng 200
quay lại Thảo Điền trả chiếc điện
triệu đồng. Anh Tuấn
thoại Vertu giá 50 triệu đồng tận
quên tuốt mãi đến 1 giờ 30 phút
tay cho anh Nhiên - khách hàng
ngày 14/11/2015 anh Tuấn chợt
vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Như
nhớ đến chiếc cặp, anh tức tốc gọi
vậy, chỉ trong vòng 30 phút chiếc
lên tổng đài thông báo đã để quên
điện thoại đã hoàn chủ cũ.
nó trên chiếc xe tài 4315. Sau khi
Khen cho hành động không
kiểm tra thì biết anh Thỏa đã gửi
tham của rơi của anh Khương,
chiếc cặp về công ty nhờ trả lại
lãnh đạo công ty đã tặng giấy
cho khách hàng bỏ quên. Ngày
khen và 500.000đ cho anh. Ngày
16/11 anh Tuấn đã có mặt tại
lãnh thưởng, anh Khương nhớ lại:
Vinasun nhận lại toàn bộ tài sản
“Lúc anh Nhiên xuống xe không
trị giá 200 triệu đồng của mình.
tỉnh táo lắm, ngại phiền phức tôi
Lái xe Trương Minh
đã nhờ anh bảo vệ hỗ trợ kiểm tra
Khương - Chi nhánh 5:
trên xe để đảm bảo anh ấy không
Lúc 1 giờ sáng ngày 29/11/2015,
để quên bất kỳ món gì. Thế nhưng
lái xe Trương Minh Khương (tài
không ngờ chiếc điện thoại giá
3600, đội 14, chi nhánh 5) chở
trị rơi vị trí khó tìm như vậy. Tôi
một vị khách đã uống say đi từ
mừng cho anh Nhiên không mất
quán cà phê Napoli, đường Phạm
của và mừng cho tôi tránh được
Ngọc Thạch, Q.3 đến Thảo Điền,
phiền phức”.
Q.2. Đến nơi do vị khách không
Lái xe Lê Tấn Phước
còn tỉnh táo nên anh Khương và
Chi nhánh 1:
bảo vệ khu Thảo Điền phải giúp
anh ta xuống xe. Đồng thời anh
Vừa được công ty tặng giấy khen
Khương nhờ bác bảo vệ kiểm tra
và thưởng nóng 1.000.000đ khi
trên xe xem khách có bị rơi rớt hay
anh đã tự giác trả lại số tiền trên
bỏ quên tài sản không. Cho xe rời
100 triệu đồng cho hành khách bỏ
đi được 10 phút anh Khương nhận
quên trên xe.
được cuộc gọi từ tổng đài khách
Lúc 21 giờ 30 phút ngày
đã làm rơi chiếc Vertu trị giá 50
28/11/2015, 5 hành khách đã
triệu đồng. Anh kiểm tra thì phát
đón chiếc xe 7 chỗ do lái xe Lê
hiện chiếc điện thoại rơi ở sàn xe
Tấn Phước (tài 6092 thuộc đội G1,
phía dưới ghế khách đã ngồi kế
chi nhánh 1) đi từ nhà hàng Tân
bên tài xế. Ngay sau đó anh đã

Hào Phong, Q.5 đến địa chỉ 324
Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3. Đến
nơi nhóm khách đã để quên chiếc
túi có 5.000USD, 3.000.000đ
và hộ chiếu. Khách xuống xong,
anh Phước đón tiếp cuốc khách ở
đường Nguyễn Thượng Hiền, Q.3
thì nhận được yêu cầu của tổng
đài kiểm tra xe bởi khách đã quên
chiếc túi có rất nhiều tiền. Xin lỗi
khách xong, anh Phước dừng xe

Lái xe Lê Tấn Phước (tài 6092 - đội G1)

kiểm tra phát hiện chiếc túi nằm
trên băng ghế sau, anh thông báo
ngay cho tổng đài. Sau khi đón
thêm một cuốc khách nữa thông
qua ứng dụng Vinasun App chỉ
định đi từ đường Nguyễn Văn Thủ,
Q.1 đến Nguyễn Văn Cừ, Q.5,
anh Phước không chậm trễ chạy
đến đường Nguyễn Minh Khai trả
lại toàn bộ số tiền trên cho khách
hàng.

lái xe Phạm Thanh Sang
Chi nhánh 6:
Lúc 12 giờ 30 phút ngày
7/12/2015 lái xe Phạm Thanh
Sang (tài 5038, đội 70, chi nhánh
6) đón cuốc khách đi từ số 117 Lý
Chính Thắng, Q.3 đến đường Lê
Duẩn, Q.1. Khi xuống xe khách
hàng là chị Duy làm rơi chiếc
Vertu trị giá 100 triệu đồng trên
ghế. Xe lăn bánh được vài trăm
mét anh Sang phát hiện chiếc
Vertu, anh gọi điện về thông báo
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rơi đồ đạc trên taxi, tôi
cũng hay trả lại điện thoại,
túi đồ cho khách. Tài sản
của người ta bỏ quên, mình
phát hiện hoàn lại chủ cũ
là điều nên làm”.

Lái xe K’Tưởng
Chi nhánh 12:

Lái xe Phạm Thanh Sang
(tài 5038 - đội 70)

cho tổng đài. Khoảng 45 phút
sau chị Duy điện thoại vào
chiếc Vertu và được anh Sang
cho biết chị đã làm rơi điện
thoại trên xe của mình và anh
đã báo cho tổng đài. Sau đó
chị Duy đã gọi điện lại tổng
đài thông báo sự việc. 2 tiếng
sau anh Sang đã trả lại chiếc
Vertu tận tay chị Duy. Anh
cho biết: “Nhiều khách hàng
thường xuyên quên hoặc làm

Lúc 20 giờ 40 phút ngày
7/12/2015, anh K’Tưởng
(tài 2766, đội 26, chi
nhánh 12) chở hai hành
Lái xe K’Tưởng nhận giấy khen từ
khách đi từ đường Nguyễn
ông Tạ Long Hỷ PTGĐ TT kiêm Giám Đốc Taxi Vinasun
Thị Nhỏ, Q.11 đến khách
tính 70 triệu đồng đã được chuyển
sạn Dona đường Lê Hồng
trả đầy đủ cho anh Trường.
Phong, Q.10. Sau khi khách xuống
Anh K’Tưởng vào Vinasun từ tháng
xe, chạy được một đoạn anh Tưởng
8/2011, anh từng là nhân viên tại
nhìn thấy chiếc túi khách bỏ quên,
Xưởng 1 trước khi chuyển qua lái xe
anh quay lại khách sạn đưa chiếc
hơn một năm nay. Anh Tưởng tiết
túi cho bảo vệ khách sạn Dona nhờ
lộ: “Khách hiếm khi để quên đồ đạc
chuyển giúp cho hai vị khách. Lăn
trên xe bởi vì tôi luôn nhắc khách
bánh 5 phút, anh Tưởng nhận được
kiểm tra hành lý trước khi rời đi, như
cuộc gọi từ tổng đài thông báo khách
vậy đỡ phiền toái mình phải quay lại
hàng là anh Trường để quên túi trên
trả hay đối điện những tình huống
xe mình, anh báo lại cho tổng đài
phát sinh về sau. Chuyện chiếc túi
biết mình đã gửi chiếc túi cho bảo
tôi có nhắc khách nhưng không hiểu
vệ khách sạn. Sau đó, chiếc túi bên
làm thế nào họ lại quên. Hi vọng sẽ
trong có 60 triệu đồng, điện thoại
không có những lần sau”.
Samsung Note 5, tổng tài sản ước

Vinasun Corp.
TOP 500 DN lớn nhất Việt nam
Ngày 01/12, Report Vietnam
phối hợp báo Vietnamnet công
bố Bảng xếp hạng VNR500 TOP
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam năm 2015.
Đây là năm thứ 9 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 2014.
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.
Năm nay, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được
xếp hạng 260 trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất
Việt Nam và xếp 92 trong TOP 500 doanh nghiệp tư
nhân lớn nhất Việt Nam.
18
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Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 05/12/2015, Chi bộ khối Tổ chức Hành chính
- Kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương
Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí
Trần Thị Thùy Duyên vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đồng chí Trần Thị Thùy Duyên sinh ngày 17/07/1984,
nguyên quán tỉnh Đồng Tháp vào làm việc tại
Vinasun Corp. từ ngày 01/12/2005 đến nay, hiện là
Nhân viên P. Tổ chức Hành chánh.

Đồng hành cùng Vinasun

THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Đối Tác – Quý Khách Hàng
Lời đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corporation) xin chân
thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và ủng hộ dịch vụ Taxi Vinasun trong suốt thời gian qua.
Với phương châm “Khách hàng là thượng đế”… Đồng thời để đáp lại sự tín nhiệm mà
Quý khách hàng đã dành cho taxi Vinasun trong suốt thời gian qua, Chúng tôi không ngừng nâng
cao chất lượng phục vụ, trong đó có việc cho ra mắt ứng dụng “Vinasun App” để đáp ứng nhu cầu
sử dụng dịch vụ taxi ngày càng nhanh hơn, tiện lợi hơn và chuyên nghiệp hơn.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của Quý khách hàng với dòng xe sang trọng, hình thức giống xe riêng
của gia đình… ngày 23/12/2015 Công ty chúng tôi bắt đầu cho ra mắt dịch vụ đưa đón khách bằng
xe Fortuner, Innova đời mới, cước phí  sử dụng được thể hiện trên Tablet lắp đặt trên xe thông qua
hệ thống định vị GPS.
Đặc biệt hơn Quý khách sử dụng dịch vụ đưa đón với dòng xe sang trọng nhưng giá cước
chỉ bằng taxi truyền thống.
Phương thức thanh toán đa dạng với thẻ tín dụng quốc tế, thẻ nội địa, các loại thẻ thành viên
của Vinasun, tiền mặt…, khách hàng đặt xe hoàn toàn không tính phí.
Quý Khách Hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe sang trọng của Chúng tôi vui lòng đặt xe
qua ứng dụng “VINASUN APP” thông qua việc cài đặt và tải ứng dụng qua Apple store, Android
– Google play (miễn phí) áp dụng khu vực Tp.HCM hoặc gọi Tổng đài (08) 3 8 27 27 27.
Để biết thêm thông tin về dịch vụ đưa đón mới của Chúng tôi, xin Quý Khách Hàng vui
lòng liên hệ qua số hotline (08) 39 294 129.
Một lần nữa, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và gửi đến Ban Giám Đốc cùng
toàn thể nhân viên Quý khách lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ dịch vụ mới của Chúng tôi.
Trân trọng kính chào!
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC
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Tin tức

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BẢNG VÀNG VINH DANH

CÁC LÁI XE TRẢ LẠI TÀI VẬT CHO KHÁCH HÀNG - THÁNG 11/2015

Lê Văn Cầu
(Tài 3463 - Đội 33)

Tài vật: túi đồ trong đó có giấy tờ,hộ chiếu
và tiền Nhật tương đương 3000 USD
Đội 1: Văng Văn Tuấn (Tài 7056) - Lý Thích Cường (Tài 7056) - Bùi
Tuấn Vũ (Tài 7856) - Lê Hiệp Thoại (Tài 6877) - Nguyễn Phú Lộc (Tài
5212) - Lê Trang Nghĩa (Tài 5308) - Bùi Lê Khang (Tài 7791) - Nguyễn
Sơn Hùng (Tài 6643) - Hứa Thanh Quyền (Tài 6771)
Đội 2: Danh Khánh Ly (Tài 6892) - Lê Văn Tùng (Tài 9046) - Thái Văn
Định (Tài 3976) - Phạm Quốc Danh (Tài 3902) - Trần Văn Thái (Tài
7029) - Phan Đình Lộc (Tài 5370) - Trần Quốc Lịch (Tài 8134) - Võ
Thành Tín (Tài 6583) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 3163)
Đội 3: Phạm Văn Hạnh (Tài 5740) - Trần Thanh Huy (Tài 4204) Quách Văn Thắng (Tài 6646) - Nguyễn Vũ Đăng Khoa (Tài 4350) Nguyễn Văn Tâm (Tài 5407) - Phạm Ngọc Hà (Tài 3949) - Trần Thanh
Tâm (Tài 1524)
Đội 4: Lê Hồng Hải (Tài 4503) - Trần Văn Châu (Tài 3814) - Nguyễn
Văn Vân (Tài 3694) - Trần Văn Tuấn (Tài 5514) - Mai Hữu Đạo (Tài
4005) - Nguyễn Văn Thật (Tài 4169) - Đoàn Nguyễn Huy Trường (Tài
3459) - Tống Ngọc Cư (Tài 6034) - Phạm Văn Lộc (Tài 7483) - Hà
Văn Niệm (Tài 4429) - Đặng Anh Kiệt (Tài 9149) - Đàm Văn Hải (Tài
5620) - Trương Thế Hạo (Tài 6002) - Lê Quang Anh Ngọc (Tài 3459)
Đội 5: Nguyễn Đức Thiên Trường (Tài 8206) - Nguyễn Vinh Thưởng
(Tài 6934) - Cao Hoài Anh (Tài 4678) - Phùng Văn Bình (Tài 7027) Hoàng Minh Thái (Tài 3780) - Ngô Văn Thanh Minh (Tài 7648) - Trần
Phước Hải (Tài 4330) - Nguyễn Đăng Linh (Tài 6676) - Nguyễn Đức
Long (Tài 8111) - Lê Thanh Dung (Tài 3149)
Đội 6: Bùi Khắc Hưng (Tài 2743) - Lê Văn Bất (Tài 9002) - Phạm Nhật
Linh (Tài 2753) - Nguyễn Minh Vũ (Tài 3437) - Ngô Hoàng Dũng (Tài
3451) - Trương Nhật Quang (Tài 3199) - Nguyễn Công Thành (Tài
3892) - Lưu Quốc Hiền (Tài 3474)
Đội 7: Nguyễn Thanh Hải (Tài 5554) - Phan Hoàng Lộc (Tài 9254) - Lê
Thanh Phương (Tài 3552) - Phạm Đình Thịnh (Tài 4819) - Nguyễn Văn
Bình (Tài 4932) - Trần Ngọc Dũng (Tài 3093) - Nguyễn Văn Hiền (Tài
4426) - Nguyễn Tấn Sương (Tài 7625)
Đội 8: Hà Nguyễn Văn Đông (Tài 7205) - Kiên Châu Hoàng Sơn (Tài
7084) - Trương Thế Vui (Tài 4927) - Huỳnh Kim Dũng (Tài 7164) - Trần
Vinh Quang (Tài 9025) - Nguyễn Văn Béo (Tài 4264) - Nguyễn Anh
Minh (Tài 7945) - Lê Tấn Khanh (Tài 7400) - Nguyễn Minh Gương (Tài
6662) - Nguyễn Phước Tâm (Tài 5329) - Lê Thiết Kỳ (Tài 6047)
Đội 9: Ong Thành Đạt (Tài 6971) - Bùi Sỹ Hải (Tài 5910) - Trần Anh
Hùng (Tài 4494) - Đỗ Trung Tài (Tài 6555)
Đội 10: Ninh Văn Phú (Tài 3475) - Lê Hồng Vũ (Tài 9080) - Lâm
Công Khả (Tài 5135) - Phạm Thế Mỹ (Tài 7477) - Trần Việt Tuấn (Tài
6558) - Phạm Hoàng Quốc (Tài 8493) - Đỗ Văn Tuấn (Tài 5109) - Trần
Minh Thắng (Tài 6351) - Võ Thanh Xuân (Tài 9229) - Phạm Hoàng
Quách (Tài 8493) - Lương Quốc Quyền (Tài 4026) - Nguyễn Chí Tâm
(Tài 9080)
Đội 11: Uông Duy Duẫn (Tài 6070) - Giang Hữu Lâm (Tài 5439) Nguyễn Trường Trung (Tài 4797)
Đội 12: Lê Tấn Toàn (Tài 8382) - Quách Đình Yêu (Tài 5571) - Võ Tân
Phước (Tài 2758) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4796) - Võ Minh Luân (Tài
7767) - Nguyễn Hữu Bình (Tài 5256) - Tăng Xuân Vũ (Tài 6041) - Tăng
Xuân Vũ (Tài 5128)
Đội 14: Huỳnh Phương Trường (Tài 3600) - Lý Bửu Cường (Tài 4157)
- Vũ Văn Thư (Tài 3889) - Nguyễn Đức Trí (Tài 7030) - Trần Vũ Ngọc
Linh (Tài 3818) - Trịnh Tấn Thọ (Tài 5190) - Nguyễn Văn Long (Tài
4876) - Huỳnh Minh Tuyền (Tài 5891) - Lê Văn Hùng (Tài 6723)
Đội 15: Phan Huỳnh Dũng (Tài 7497)
- Phan
Thắng (Tài
| Số
64. Minh
NămQuốc
2015
7497) - Nguyễn Văn Ba (Tài 4954) - Đỗ Thanh Duy (Tài 7193) - Trần
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Trần Thõa
(Tài 4315 - Đội A11)

Tài vật: giỏ trong đó có máy vi tính xách
tay,máy chụp hình và 35.000.000 đ
Anh Kiếm (Tài 7712) - Từ Văn Hòa (Tài 4954) - Võ Văn Tòng (Tài
6852) - Lê Văn Thanh (Tài 5424) - Võ Văn Tòng (Tài 6852) - Nguyễn
Minh Phú (Tài 6215) - Nguyễn Quốc Anh (Tài 6752) - Huỳnh Văn Công
(Tài 8267) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 8202) - Lê Huy Viên (Tài 7243)
Đội 16: Nguyễn Minh Trọng (Tài 3726) - Bùi Ngọc Thành (Tài 5337)
- Lý Thoại Vũ (Tài 9024)
Đội 17: Phan Châu Tuấn (Tài 5297) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 9210)
- Huỳnh Ngọc Phương (Tài 7902) - Bùi Hữu Tài (Tài 7320) - Dư Kiến
Cường (Tài 3499) - Lâm Văn Phúc (Tài 3821) - Trần Văn Bình (Tài
7136) - Nguyễn Tuấn Phương (Tài 8237)
Đội 18: Nguyễn Hồng Dũng (Tài 7657) - Phạm Minh Quân (Tài 3152)
- Lâm Văn Tiến (Tài 7422) - Hoàng Thái Dương (Tài 6534) - Trương
Văn Hùng (Tài 7422) - Nguyễn Minh Trí (Tài 7662) - Lê Hoàng Dũng
(Tài 7449)
Đội 19: Trương Văn Thành (Tài 2319) - Nguyễn Công Toàn (Tài 6708)
- Nguyễn Văn Minh (Tài 9252) - Ngô Trọng Nhự (Tài 4365) - Nguyễn
Văn Hòa (Tài 7646) - Nguyễn Văn Cường (Tài 8391) - Nguyễn Văn
Dung (Tài 5613) - Phạm Xuân Thủy (Tài 9186)
Đội 20: Trương Văn Tín (Tài 6845) - Nguyễn Minh Hùng (Tài 5124) Phạm Thanh Sơn (Tài 5422) - Phạm Văn Tiến (Tài 4053) - Đặng Đình
Khiêm (Tài 5336) - Nguyễn Minh Luyện (Tài 7864) - Phạm Hoàng
Quý (Tài 5546) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 8010) - Lê Hoài Cận (Tài 7356)
Đội 21: Nguyễn Văn Có (Tài 6751) - Võ Thành Hiệu (Tài 4092) Nguyễn Minh Thuận (Tài 4632) - Trần Tiến Thịnh (Tài 5681) - Vương
Quốc Cường (Tài 3975) - Huỳnh Hiếu Nghĩa (Tài 8441) - Phạm Văn
Phúc (Tài 6521) - Đào Đăng Ứng (Tài 9113) - Nguyễn Thanh Trung
(Tài 7492) - Nguyễn Văn Hải (Tài 8295) - Phạm Văn Dân (Tài 8163)
- Nguyễn Văn Tuấn (Tài 4558) - Phạm Huỳnh Dề (Tài 4414) - Dương
Hoàng Đông (Tài 2699) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 7351)
Đội 22: Phạm Duy Khương (Tài 6953) - Vũ Quang Vinh (Tài 5735) Bùi Ngọc Phước (Tài 4737) - Nguyễn Đình Huy (Tài 4048) - Trần Xuân
Hưng(Tài 7112) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 5390) - Nguyễn Thiện Ân
(Tài 7112) - Trần Văn Thành (Tài 7045) - Nguyễn Quốc Cường (Tài
7596) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 8115) - Vũ Quang Vinh (Tài 5735)
Đội 23: Phạm Thành Tiến (Tài 4693) - Nguyễn Hoàng Khánh (Tài
4084) - Mai Hoàng Linh (Tài 7938) - Ngô Văn Trường (Tài 4845) Nguyễn Thanh Tân (Tài 9245) - Lê Minh Thoại (Tài 3914) - Nguyễn
Văn Tấn (Tài 5144) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 6586) - Phạm Thành
Tiến (Tài 4694) - Lê Quang Minh (Tài 5956) - Lương Minh Phương (Tài
3863) - Hồ Văn Nhàn (Tài 5956)
Đội 24: Lê Văn Khỏe (Tài 3271) - Hồ Chi Lăng (Tài 7586) - Châu
Ngọc Tuyền (Tài 7352) - Trần Ngọc Thanh Duy (Tài 2928) - Võ Chí
Mẫn (Tài 8369)
Đội 25: Đinh Phú Điền (Tài 4956) - Lê Hoàng Anh (Tài 7047) - Đỗ
Văn Binh (Tài 7867) - Hồ Thanh Lâm (Tài 6782) - Phan Anh Tuấn (Tài
7047) - Nguyễn Văn Hiệp (Tài 5328) - Trương Khắc Hạnh (Tài 8235)
- Hoàng Thanh Hùng (Tài 8141) - Phạm Huỳnh Bảo (Tài 7218) - Thọ
Thanh Tâm (Tài 3427)
Đội 26: Lý Trung Tính (Tài 5068) - Vũ Duy Cương (Tài 7697) - Trần
Minh Út (Tài 5342) - Lê Minh Long (Tài 7987) - Nguyễn Thanh Hồ (Tài
3963) - Dương Đình Xuyên (Tài 9235) - Dương Văn Minh (Tài 4521)
- Hoàng Văn Hải (Tài 3868)
Đội 27: Nguyễn Đình Thái Bình (Tài 3924) - Nguyễn Xuân Nam (Tài
7592) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 6898) - Mai Thanh Bình (Tài 7618) Trịnh Minh Muộn (Tài 3907) - Trần Ngọc Hải (Tài 7782) - Trần Văn
Tuấn (Tài 7268)

Mai Hữu Trọng
(Tài 5668 - Đội 50)
Tài vật: Iphone 6 Plus

Đội 28: Nguyễn Thanh Quản (Tài 7861) - Trần Văn Dũng (Tài 4252) Mai Bảo Quốc (Tài 4629) - Nguyễn Thanh Kiệt (Tài 5462) - Phạm Minh
Hưng (Tài 7096) - Vương Thới Thông (Tài 7791) - Phạm Minh Hiền
(Tài 5391) - Võ Thanh Sơn (Tài 4368) - Đỗ Thanh Nhàn (Tài 6928)
Đội 29: Phạm Văn Diễn (Tài 8139) - Nguyễn Hữu Thiết (Tài 3959) Nguyễn Quốc Hải (Tài 3117) - Trương Công Quý (Tài 3747) - Nguyễn
Trọng Thọ (Tài 4679) - Nguyễn Quang Hùng (Tài 6039) - Ngô Quốc
Bảo (Tài 4717) - Huỳnh Văn Việt (Tài 3772) - Phạm Hoài Bắc (Tài
7975)
Đội 31: Cao Văn Hoài (Tài 7001) - Đặng Thành Phú (Tài 7131) - Trần
Văn Vỹ (Tài 8249) - Phạm Tất Nhiên (Tài 7533) - Võ Khắc Hiền (Tài
9135) - Nguyễn Văn Phước (Tài 6714) - Võ Văn Vàng (Tài 8301) - Võ
Văn Trắng (Tài 5262)
Đội 32: Lê Minh Thông (Tài 7443) - Ngô Đức Tùng (Tài 8307) - Lương
Vĩ Lâm (Tài 8223) - Võ Ngọc Lập (Tài 7661) - Tạ Văn Trung (Tài 4212)
- Phạm Phi Hải (Tài 5414) - Phạm Thị Diễm Kiều (Tài 3571) - Dương
Tấn Lợi (Tài 4247) - Nguyễn Hữu Hướng (Tài 8251) - Hoàng Anh Minh
(Tài 8205) - Phạm Thanh Phong (Tài 3571) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài
5069) - Giang Hoa (Tài 7759)
Đội 33: Đỗ Anh Đăng (Tài 5911) - Nguyễn Văn Rỡ (Tài 3741) - Lê
Hồng Phương (Tài 5683) - Trương Quốc Dũng (Tài 4233) - Lê Văn Cầu
(Tài 3463) - Phạm Kim Ngân (Tài 5059) - Trần Văn Hùng (Tài 7499) Lê Anh Hoàng (Tài 2930) - Lưu Quang Thịnh (Tài 9169) - Nguyễn Văn
Sang (Tài 7693) - Hồ Hồng Khanh (Tài 7499) - Huỳnh Minh Phúc (Tài
4153) - Lê Văn Đức (Tài 7040)
Đội 34: Đinh Văn Hùng (Tài 5218) - Đỗ Anh Dũng (Tài 1585) - Nguyễn
Văn Hải (Tài 4021) - Nguyễn Thế Huy (Tài 8302) - Nguyễn Minh Nhật
(Tài 5477) - Lý Kim Phúc (Tài 5548) - Trần Minh Hoàng (Tài 6009)
Đội 35: Nguyễn Ngọc Anh (Tài 5129) - Ngô Văn Định (Tài 7242) Nguyễn Văn Nhiễm (Tài 2751) - Đinh Quốc Tuấn (Tài 8260) - Trần
Hữu Phương (Tài 5097) - Phan Văn Hòa (Tài 8260) - Nguyễn Thành
Đạt (Tài 4116) - Dương Thanh Sơn (Tài 3605)
Đội 36: Nguyễn Văn Khương (Tài 4602) - Lê Ngọc Thuật (Tài 4776) Võ Hoàng Duy (Tài 5930) - Mai Công Thành (Tài 5383) - Nguyễn Văn
Tùng (Tài 3720) - Nguyễn Văn Cường (Tài 4620) - Nguyễn Hoàng Luân
(Tài 4826) - Lương Thế Dũng (Tài 6072) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 8123)
- Nguyễn Xuân (Tài 4923) - Văn Phú Quốc (Tài 5435) - Nguyễn Xuân
(Tài 4293) - Nguyễn Thế Hùng (Tài 7996)
Đội 37: Nguyễn Viết Tuân (Tài 3765) - Lê Long Hải (Tài 6185) - Nguyễn
Văn Thanh (Tài 3127) - Hùng Ngọc Minh Lộc (Tài 6785) - Phạm Thành
Lộc (Tài 6902) - Phạm Duy Tân (Tài 6634) - Quách Phương Tuấn (Tài
3841) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 6838) - Lê Thanh Triều (Tài 5347)
Đội 38: Nguyễn Văn Hiệp (Tài 3281) - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tài
8393) - Trần Quốc Việt (Tài 6792) - Mai Văn Quốc (Tài 8393) - Nguyễn
Chí Thành (Tài 9115) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3723) - Phạm Văn Hải
(Tài 6168) - Nguyễn Chí Thành (Tài 5312)
Đội 39: Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7196) - Phạm Công Quốc (Tài 9008)
- Nguyễn Tấn Tài (Tài 1515) - Phạm Hồng Ngân (Tài 3756) - Nguyễn
Trường Sơn (Tài 5813) - Nguyễn Cao Thăng (Tài 2915) - Nguyễn Ngọc
Quốc (Tài 7734) - Lê Trần Thanh Tuấn (Tài 7221) - Nguyễn Anh Tuấn
(Tài 5618)
Đội 40: Võ Quang Hưng (Tài 1521) - Phạm Hữu Nghĩa (Tài 6189) Trần Ngọc Tâm (Tài 1521) - Ngô Xuân Ngữ (Tài 8041) - Nguyễn Phú
Lâm (Tài 8256) - Nguyễn Duy Nghĩa (Tài 5416) - Bùi Văn Luyến (Tài
2929) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 7127) - Bùi Hoàng Anh (Tài 6638) Nguyễn Văn Đen (Tài 3211)

Đội 41: Lê Trọng Hiếu (Tài 4454) - Trần Huy Hải (Tài 5385) - Võ
Kim Bằng (Tài 7350) - Nguyễn Văn Minh (Tài 6700) - Nguyễn Quang
Trung (Tài 6832) - Hồ Văn Hoàng (Tài 4154) - Mai Văn Lang (Tài
4685) - Trần Hữu Cường (Tài 6208) - Võ Kim Bằng (Tài 7350) - Phạm
Quốc Em (Tài 4539)
Đội 42: Trần Tiến Phong (Tài 3282) - Phạm Văn Thuận (Tài 9079) Hoàng Văn Cao (Tài 5658) - Trần Ngọc Thanh (Tài 9000) - Lê Hoàng
Nhân (Tài 2992) - Tô Phúc Đăng (Tài 3196) - Phạm Văn Thuận (Tài
7079)
Đội 43: Đoàn Vũ Đăng (Tài 9065) - Huỳnh Thanh Đảm (Tài 7023)
- Nguyễn Văn Như (Tài 7172) - Lâm Đại Tài (Tài 7238) - Lê Hoàng
Nam (Tài 7514)
Đội 44: Huỳnh Hữu Phương (Tài 4490) - Trần Trung Tính (Tài 6006) Võ Thanh Phong (Tài 6068) - Huỳnh Chí Thành (Tài 8267) - Nguyễn
Đức Trung (Tài 5307) - Nguyễn Đình Sơn (Tài 5121) - Nguyễn Hoàng
Vũ (Tài 4152)
Đội 45: Đặng Tuấn Thanh (Tài 4168) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 4825)
- Lư Nam Hậu (Tài 7328) - Trần Duy Khánh (Tài 4470) - Phạm Ngọc
Trung (Tài 6628) - Phạm Hoàng Thành (Tài 8198) - Trần Minh Thi
(Tài 7878) - Huỳnh Phi Dũng (Tài 7613) - Lâm Bảo Châu (Tài 5508)
Đội 46: Nguyễn Văn Tươi (Tài 4988) - Lục Siếu An (Tài 3373)
- Nguyễn Văn Thụ (Tài 2789) - Đặng Trường Thịnh (Tài 6649) Nguyễn Ngọc Đức (Tài 6069)
Đội 47: Nguyễn Đức Khiêm (Tài 2773) - Nguyễn Cu (Tài 7468) - Ngô
Bạch Hùng (Tài 8308) - Ngô Thanh Hưng (Tài 4022) - Trần Văn
Tiến (Tài 5766)
Đội 48: Tô Đình Nhân (Tài 5611) - Vũ Thế Hùng (Tài 6148) - Lư
Bửu (Tài 8506) - Phạm Tất Thành (Tài 8303) - Mo Ha Mach Aly (Tài
6031) - Hoàng Ngọc Sơn (Tài 4635)
Đội 49: Võ Thạnh Sơn (Tài 7000) - Nguyễn Tuấn An (Tài 7318) Phạm Hà Minh Dũng (Tài 3485) - Lê Hoàng Phong (Tài 8491) - Lê
Thanh Lương (Tài 6987) - Hồ Kim Thanh (Tài 2960) - Danh Tấn Phú
(Tài 4452) - Mai Cao Hiền (Tài 2959) - Lê Thanh Trí (Tài 4564) Nguyễn Đức Phong (Tài 6987) - Lại Hữu Tùng (Tài 5273)
Đội 50: Triệu Thanh Hoàng (Tài 6180) - Trần Hoàng Giang (Tài
7282) - Trương Thanh An (Tài 5797) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 8170)
- Nguyễn Đức Duy (Tài 6501) - Nguyễn thế Hùng (Tài 7606) - Lại
Hoàng Oanh (Tài 5797) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540) - Lê Ngọc Huy
(Tài 5797) - Trần Văn Phước (Tài 4192) - Mai Hữu Trọng (Tài 5668)
Đội 51: Phạm Thanh Long (Tài 8426) - Nguyễn Thế Anh (Tài 8079)
- Lê Hoàng Giang (Tài 3098) - Tống Mỹ Duy Lễ (Tài 4401) - Hoàng
Trung Hiếu (Tài 5616) - Nguyễn Huy Tín (Tài 5530) - Nguyễn Thanh
Sang (Tài 8013) - Lương Quốc Vinh (Tài 6863) - Trần Chí Dũng (Tài
3658) - Mai Khắc Lộc (Tài 8411) - Lê Thanh Hải (Tài 8013) - Trần Liệt
Oanh(Tài 7293) - Nguyễn Hoài Phong (Tài 3583)
Đội 52: Hoàng Minh Định (Tài 4381) - Nguyễn Văn Quách (Tài
8209) - Trần Minh Tuấn (Tài 3325)
Đội 53: Hán Văn Tân (Tài 6575) - Lê Hữu Tuấn (Tài 3221) - Nguyễn
Kim Tuân (Tài 5349) - Đặng Ngọc Diệp (Tài 5014) - Hoàng Lực Sỹ
(Tài 6001) - Lê Đức Chun (Tài 6985) - Nguyễn Ngọc Minh (Tài 4342)
- Nguyễn Phước Hải (Tài 3193) - Nguyễn Hoàng Phú (Tài 4531) Đinh Minh Hương (Tài 2978) - Lê Ngọc Bình (Tài 9230) - Hồ Hữu
Ngọc (Tài 4944) - Hồ Văn Nhuận (Tài 3503) - Huỳnh Quang Khánh
(Tài 7764)
Đội 54: Lê Văn Nhân (Tài 8015) - Huỳnh Trung Hải (Tài 4492) - Trần
Hồng Thái (Tài 7505) - Trương Quốc Trọng (Tài 5110) - Lê Xuân Lâm
(Tài 7973) - Mai Thanh Hải (Tài 7410) - Nguyễn Văn Hội (Tài 6535)
- Huỳnh Trung Toàn (Tài 5883)
Đội 55: Lâm Kiến Dũng (Tài 6052) - Nguyễn Quang Tâm (Tài 4880)
- Nguyễn Nhật Phương (Tài 4480) - Trần Như Trực (Tài 7676) - Tạ
Thành Đại (Tài 9034) - Lê Quang Hùng (Tài 6724) - Trương Phạm
Duy (Tài 4559) - Phạm Đức Dương (Tài 4855) - Trần Đinh Tân (Tài
7024)
Đội 56: Lê Hoàng Oanh (Tài 3405) - Nguyễn Văn Tại (Tài 3314) - Bùi
Duy Tân (Tài 5050) - Trần Thế Anh (Tài 8421) - Tô Thanh Hoàng
(Tài 9185) - Dương Văn Cường (Tài 7904) - Tạ Châu Lu (Tài 3657) Nguyễn Văn Thuấn (Tài 7377) - Nguyễn Văn Tại (Tài 3159) - Phan
Văn Quyền (Tài 6561) - Nguyễn Hoàng Hải (Tài 5164) - Lê Triết
Việt (Tài 3402)
Đội 57: Nguyễn Văn Được (Tài 4842) - Lê Văn Hoàng (Tài 4884) Nguyễn Thanh Kiên (Tài 7928) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 3031) - Lê
Hoàn Thành (Tài 7479) - Đặng Huỳnh Nguyên (Tài 7747) - Trần Lê
Khải (Tài 7870) - Ngô Văn Minh (Tài 3650)
Đội 58: Nguyễn Văn Ngoan (Tài 7432) - Lưu Thanh Toàn (Tài 5060)
- Đỗ Trọng Thảo (Tài 9027) - Ngô Mình Thành (Tài 9214) - Nguyễn
Văn Phụng (Tài 7345) - Nguyễn Minh Tú (Tài 4868) - Dương Minh
Thân (Tài 3842) - Vũ Duy Hưng (Tài 3719) - Lê Minh Quang (Tài
2717) - Trần Đình Tùng (Tài 8275) - Hồ Hùng Cường (Tài 4542) Nguyễn Trọng Nhân (Tài 6849)
Đội 59: Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 3576) - Mai Xuân Thu (Tài 9003) Lê Thanh Tuấn (Tài 4484) - Ablul Goni (Tài 4161) - Dương Đức Toàn
(Tài 8022) - Lê Hữu Trung (Tài 5640) - Ngô Hồng Vân (Tài 7939) - Lê
Hữu Toàn (Tài 4548) - Trần Minh Hùng (Tài 4436) - Nguyễn Hoàng
Minh Phương (Tài 7774) - Trần Văn Vui (Tài 6167) - Thái Ngọc Dũng
(Tài 4599) - Nguyễn Thanh Ngoan (Tài 7738)
Đội 60: Thái Minh Tuấn (Tài 7496) - Quan Minh Thành (Tài 6164)
- Nguyễn Văn Mật (Tài 4240) - Nguyễn Xuân Hồng (Tài 7496) - Hà
Lâm (Tài 6897) - Nguyễn Hữu Nghị (Tài 5285) - Huỳnh Minh Giang
(Tài 7897) - Nguyễn Phạm Duy (Tài 4288)
Đội 61: Trần Công Sáng (Tài 7614) - Nguyễn Thế Vinh (Tài 7543)
- Nguyễn Đình Sỹ (Tài 7344) - Phan Văn Sáng (Tài 7863) - Đoàn
Ngọc Trung (Tài 8342) - Nguyễn Quốc Khánh (Tài 9022) - Lê Bá
Vạn (Tài 8025)
Đội 62: Huỳnh Văn Quốc (Tài 9086) - Hoàng Doãn Quí (Tài 8495)
- Đặng Thái Hoàng (Tài 4566) - Trần Quang Vũ (Tài 7582) - Ngô
Tấn Phú (Tài 6906) - Võ Tiến Thanh (Tài 5596) - Nguyễn Anh Tuấn
(Tài 5198) - Trần Thanh Thái (Tài 7544) - Mè Văn Nông (Tài 4908)
Đội 63: Trần Bảo Hà (Tài 7935) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 5401) Trần Ngọc Toản (Tài 9190) - Phạm Thiện Thông (Tài 3862) - Y Ka
Rim (Tài 8219) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 3554) - Nguyễn Phong
Trần (Tài 5963)
Đội 64: Lê Minh Tân (Tài 9194) - Đoàn Ngọc Thanh (Tài 6117) Nguyễn Viết Trường (Tài 6735) - Nguyễn Phương Hậu (Tài 7756)
Đội 65: Trịnh Hoàng Vũ (Tài 4982) - Đào Văn Hoàng (Tài 5648) Nguyễn Hoàng Vinh (Tài 2700) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 4761) - Mai
Thanh Hiếu (Tài 4020) - Huỳnh Thanh Dũ (Tài 4103) - Bùi Ngọc Hợp
(Tài 4083) - Đặng Văn Hải (Tài 7099) - Đỗ Văn Công (Tài 4020) Phạm Minh Cường (Tài 6996) - Bùi Văn Khởi (Tài 4083) - Đặng Văn
Hòa (Tài 6978)
Đội 66: Phạm Như Mạnh (Tài 7608) - Trần Thanh Dũng (Tài 4040)
- Đỗ Văn Thanh (Tài 4376) - Lê Thanh Cường (Tài 7373) - Lê Văn

Hòa (Tài 7574) - Nguyễn Mạnh Thủy (Tài 8037) - Lê Hoàng Anh (Tài
4356) - Lê Hoàng Hải (Tài 3047) - Thái Văn Khuê (Tài 8292)
Đội 67: Vũ Văn Cường (Tài 8316) - Lê Đình Chiến (Tài 6121) - Huỳnh
Minh Đua (Tài 9188) - Sâm Quốc Huy (Tài 4989) - Du Phát Lợi (Tài
5344) - Lạc Hùng (Tài 6537) - Vũ Sương Toàn (Tài 8291) - Nguyễn
Thế Luyến (Tài 6701) - Đoàn Châu Mỹ (Tài 6153) - Trần Văn Thống
(Tài 3236) - Đỗ Xuân Trường (Tài 8233) - Lý Ngọc Hiền (Tài 3242)
Đội 68: Huỳnh Tấn Quốc (Tài 8035) - Dương Tấn Út (Tài 9198) Nguyễn Huỳnh Ngọc Tân (Tài 7507) - Lê Anh (Tài 5643) - Nguyễn
Minh Thiện (Tài 3725) - Đặng Văn Khởi (Tài 7787) - Lê Thanh Nhật
(Tài 7108) Trần Văn Hòa (Tài 7040) - Điền Quang Sơn (Tài 6571) Phạm Anh Tuấn (Tài 8035)
Đội 69: Tô Thị Khánh Vân (Tài 3076) - Vũ Cao Bình (Tài 6592) - Trần
Tuấn Tú (Tài 5478) - Lê Đức Duy (Tài 5572) - Ngô Minh Hùng (Tài
3785) - Nguyễn Hữu Nghĩa (Tài 3216)
Đội 70: Trần Quốc Hải (Tài 7528) - Trần Văn Kỉ (Tài 7783) - Huỳnh
Văn Hải Long (Tài 5420) - Nguyễn Hữu Linh (Tài 2637) - Huỳnh Văn
Mạnh (Tài 3891) - Ngô Ngọc Thường (Tài 6606) - Nguyễn Thanh
Tùng (Tài 2947) - Huỳnh Văn Tuấn (Tài 2965) - Phạm Trung Nghĩa
(Tài 5004) - Vũ Minh Trí (Tài 7057) - Nguyễn Văn Quyết (Tài 7128)
Đội 71: Nguyễn Duy Tiến (Tài 2737) - Nguyễn Văn Phước (Tài 9142)
- Nguyễn Đình Tài (Tài 6664) - Vũ Đình Sang (Tài 6178) - Nguyễn
Đức Dậm (Tài 4733) - Phạm Quang Nhân (Tài 8327) Đội 72: Trần
Bá Đạt (Tài 4530) - Ngô Quốc Hiệp (Tài 6991) - Nguyễn Thành Đô
(Tài 8397)
Đội 73: Trần Xuân Thiết (Tài 4636) - Đỗ Ngọc Hoàng (Tài 6817)
- Lê Nguyễn Anh Nguyên (Tài 3608) - Lê Hòa Bình (Tài 7227) Nguyễn Tấn Triển (Tài 3663) - Nguyễn Hồng Thuận Phong (Tài 1587)
- Nguyễn Thanh Tân (Tài 6851) - Nguyễn Hùng Phong (Tài 7402) Nguyễn Văn Hân (Tài 3279) - Huỳnh Văn Thanh (Tài 8488)
Đội 74: Nguyễn Đăng Thiện (Tài 2639) - Bùi Thành Nguyên (Tài
5345) - Đỗ Văn Hoai (Tài 1561) - Đinh Văn Hiệu (Tài 5520) - Hồ Văn
Mẫn (Tài 4408) - Trương Thiện Trí (Tài 6667) - Trương Võ Đắc Huy
(Tài 5286) - Trần Kim Quý (Tài 6067) - Phạm Thanh Sơn (Tài 8157)
- Nguyễn Trường Giang (Tài 3445) - Diệp Tấn Hưng (Tài 3577) - Lê
Quốc Dũng (Tài 5570) - Hồ Văn Hữu (Tài 3188)
Đội 75: Đặng Tấn Phú (Tài 9019) - Ngô Sùng Kiệt (Tài 2708) - Hoàng
Minh Chiến (Tài 9061) - Hà Đình Duyên (Tài 3995) - Phạm Mạnh
Hùng (Tài 7837) - Nguyễn Ngọc Lâm (Tài 4881) - Trần Quốc Phong
(Tài 3624) - Nguyễn Văn Quí (Tài 5544) - Lâm Vương Tuấn (Tài 7080)
- Nguyễn Minh Trung (Tài 7325)
Đội 76: Lê Ngọc Lễ (Tài 3684) - Võ Minh Nhâm (Tài 3806) - Lê Anh
Kô Kông (Tài 7261) - Đỗ Đăng Khoa (Tài 3790) - Trần Thanh Của (Tài
2670) - Nguyễn Văn Vinh (Tài 3806) - Nguyễn Văn Núi (Tài 5491)
Đội 77: Mai Thanh Văn (Tài 7244) - Nguyễn Đắc Hiền (Tài 5272)
- Nguyễn Lê Minh Đức (Tài 3019) - Nguyễn Quang Hoài (Tài 7877) Trần Nguyễn Phúc An (Tài 3784) - Sa Va Sang (Tài 3535)
Đội 78: Huỳnh Hà Tuyền (Tài 1554) - Đoàn Tuấn Dương (Tài 8419) Lê Thiện Cảm (Tài 7411) - Giang Ngọc Châu (Tài 7467) - Trần Thanh
Nhân (Tài 7563) - Huỳnh Đức Vinh (Tài 5597)
Đội 79: Nguyễn Văn Dũng (Tài 3791) - Nguyễn Hùng Vạn (Tài 5469)
- Nguyễn Văn Lâm (Tài 3080) - Mai Đức Nam (Tài 4253) - Nguyễn
Văn Tú (Tài 7745) - Bùi Thanh Hồng (Tài 7050) - Tôn Thất Trung
(Tài 5331)
Đội 80: Hồ Tấn Tới (Tài 7052) - Lê Anh Đức (Tài 4972) - Đinh Tiến
Dũng (Tài 7670) - Trần Minh Châu (Tài 6913) - Phạm Tấn (Tài 6966)
- Đỗ Ninh Thuận (Tài 3983) - Mai Thanh Tuấn (Tài 3683) - Phạm
Hoàng Vinh (Tài 7502) - Phan Thanh Hải (Tài 4473) - Kim Quốc
Bảo (Tài 6035)
Đội 81: Phùng Danh Giới (Tài 5070) - Trần Văn Thiện (Tài 3870)
- Lê Hoàng Thắng (Tài 6823) - Võ Duy Thắng (Tài 5653) - Hoàng
Vũ Trường (Tài 5792) - Vũ Anh Thi (Tài 4132) - Lâm Quốc Thanh
(Tài 8244)
Đội 82: Huỳnh Quốc Toản (Tài 4688) - Lê Ngọc Hiền (Tài 8403) Nguyễn Ngọc Luân (Tài 8242) - Lê Thành Mến (Tài 3391) - Huỳnh
Quốc Toàn (Tài 4688) - Nguyễn Trung Nghì (Tài 6645)
Đội 83: Lê Hiếu Nghĩa (Tài 5962) - Trần Khánh Hòa (Tài 5833) Đinh Văn Dũng (Tài 4160) - Châu Bác Cường (Tài 3620) - Hoàng
Trọng Huy (Tài 9270) - Ngô Văn Cường (Tài 5962) - Nguyễn Xuân
Hùng (Tài 8433) - Lâm Nguyễn Duy Quang (Tài 7895) - Cao Duy
Lâm (Tài 5962) - Trần Quang Vinh (Tài 4261) - Huỳnh Văn Hùng (Tài
3670) - Lê Hiếu Nghĩa (Tài 5852)
Đội 84: Trần Hoàng Mỹ (Tài 7524) - Lưu Vĩnh Lộc (Tài 9280) Nguyễn Văn Thiện (Tài 5131) - Trần Đỉnh Điệp (Tài 8451) - Đặng
Chí Thành (Tài 2906) - Lê Văn Liêm Em (Tài 4740) - Nguyễn Tùng
Phương (Tài 3753) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 9067) - Nguyễn Văn
Hải (Tài 9280)
Đội 85: Hoàng Tiến Lộc (Tài 4423) - Đoàn Văn Tiên (Tài 4824) Nguyễn Công Thành (Tài 6595) - Nguyễn Thành Dư (Tài 3930) - Võ
Thanh Tú (Tài 3635) - Nguyễn Trung Hòa (Tài 5805) - Nguyễn Đăng
Hợi (Tài 4033) - Hoàng Tiến Lộc (Tài 4423) - Dương Thành Lộc (Tài
4180) - Tất Quyền (Tài 4834) - Ngô Việt Dũng (Tài 4324)
Đội 86: Cao Phước Thành (Tài 4107) - Nguyễn Thành Lộc (Tài 6176)
- Trần Đức Toàn (Tài 6941) - Nguyễn Đình Vân (Tài 8033) - Tiêu
Mẫn (Tài 6716) - Nguyễn Thanh Lành (Tài 8124) - Huỳnh Quốc Thái
(Tài 4167)
Đội 87: Đoàn Văn Vui (Tài 8438) - Đoàn Phong Thuần (Tài 3627) Ngô Đình Hùng (Tài 6751) - Phạm Văn Tài (Tài 8378) - Nguyễn Tuấn
Dũng (Tài 9187) - Nguyễn Đức Đằng (Tài 8408)
Đội 88: Lưu Thanh Vũ (Tài 3712) - Nguyễn Văn Huynh (Tài 3904)
Đội 89: Đậu Ngọc Hùng (Tài 3805) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 5778)
- Lê Đức Duy (Tài 5572)
Đội 90: Phạm Trung Tuyến (Tài 5974) - Nguyễn Đăng Kỷ (Tài 3388)
- Nguyễn Hoàng Tiến (Tài 9009) - Nguyễn Văn Đỉnh (Tài 4578) - Võ
Minh Đức (Tài 6908) - Nguyễn Đức Đôn (Tài 3630) - Nguyễn Văn
Phụng (Tài 7797) - Nguyễn Huỳnh An (Tài 4144) - Nguyễn Văn Hải
(Tài 3850) - Phan Văn Hoàng Vũ (Tài 4836)
Đội 91: Nguyễn Văn Thạch (Tài 3853) - Lương Hữu Cường (Tài 7889)
- Hà Vĩnh Sơn (Tài 3683) - Bùi Ngọc Phi Hùng (Tài 8061) - Đoàn
Thành Hưng (Tài 8457) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 3853)
Đội 92: Nguyễn Hữu Lai (Tài 4056) - Trịnh Văn Khanh (Tài 2710) Đỗ Anh Vũ (Tài 2707) - Trần Ngọc Hưng (Tài 2676) - Nguyễn Thanh
Phương (Tài 4056) - Trần Đinh Tân (Tài 2676) - Phan Thanh Tuấn
(Tài 3368)
Đội 93: Lưu Tấn Trung (Tài 4406) - Trương Anh Tuấn (Tài 7290) - Ngô
Hoàng Dũng (Tài 6904) - Trần Hiệp (Tài 7640) - Kiều Tiến Trung (Tài
6509) - Tô Phúc Tài (Tài 5065)
Đội 94: Lê Hoàng ngọc (Tài 5500) - Phạm Văn Dương (Tài 7712) - Võ
Ngọc Khánh Triết (Tài 4164) - Ngô Bá Thành (Tài 6886) - Hà Minh
Dũng (Tài 6926) - Vũ Đĩnh Thuận (Tài 3727)
Đội 96: Lê Đức Trọng (Tài 7647) - Nguyễn Ngọc Vương Khương (Tài

5413) - Trầnhành
Văn Thành cùng
(Tài 5399) Vinasun
- Chiêm
Thành (Tài 3687)
Đồng
Tin Tấn
tức
- Phù A Dũng (Tài 3599) - Huỳnh Quy (Tài 4150) - Nguyễn Thanh

Hùng (Tài 3090)
Đội 97: Châu Kim Hải (Tài 7459) - Phạm Văn Lộc (Tài 7483) Nguyễn Hảo (Tài 5651)
Đội A1: Lê Thị Thu Hiền (Tài 5644) - Dương Thanh Phụng (Tài
7511) - Phạm Văn Biên (Tài 7287) - Nguyễn Thanh Minh (Tài 7511)
- Nguyễn Văn Xô (Tài 7970) - Tiêu Vĩ Minh Tâm (Tài 4696) - Phạm
Quốc Bảo (Tài 5777) - Võ Trí Trọng (Tài 3425) - Đặng Trúc Thiện (Tài
3106) - Huỳnh Ngọc Cường (Tài 3819) - Nguyễn Cu Em (Tài 4184)
Đội A2: Quách Việt Hải (Tài 5095) - Nguyễn Phước Hải (Tài 9030) Võ Hữu Tài (Tài 8182) - Huỳnh Văn Thanh Tùng (Tài 4190) - Huỳnh
Bá Phát (Tài 5150) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 8028) - Đặng Bá Bình
(Tài 7726) - Phạm Ngọc Châu (Tài 5403) - Lê Quang Vinh (Tài 8028)
- Trương Công Thân (Tài 8240) - Võ Phạm Thanh Sơn (Tài 7749) Phạm Thành Vũ (Tài 8240) - Hà Thanh Mùi (Tài 5150)
Đội A3: Trần Quốc Cường (Tài 3847) - Lương Thế Thanh (Tài 7629)
- Nguyễn Thanh Toàn (Tài 5931) - Trần Trọng Trung (Tài 3626) Lương Quang Thành (Tài 4079) - Đinh Trúc Nam (Tài 3597) - Tứ Tấn
Tài (Tài 3872) - Đào Xuân Hiền (Tài 4138) - Thạch Ngọc Sang (Tài
6836) - Nguyễn Huy Sơn (Tài 4499) - Nguyễn Duy Khanh (Tài 8262)
Đội A4: Đông Bình Toàn (Tài 6691) - Thạch Ngọc Si Rai (Tài 5574)
- Lý Hồng Hậu (Tài 9044) - Trần Thông Minh (Tài 4827) - Đào Thanh
Đại (Tài 4202) - Lê Ngọc Tân (Tài 3823) - Đào Anh Tuấn (Tài 7083)
- Chung Phước Hiền (Tài 8106) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 4202) - Lý
Quốc Trung (Tài 8322)
Đội A5: Nguyễn Thi Hoàng Thọ (Tài 7353) - Tô Quốc Cường (Tài
2729) - Đàm Trọng Cường (Tài 4919) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 7300)
- Trần Trí Bình (Tài 7575) - Nguyễn Kim Sơn (Tài 6147) - Nguyễn
Hoàng Bảo (Tài 3415) - Lý Trung Hùng (Tài 5967) - Nguyễn Chí
Tín(Tài 6147) - Lâm Quốc Hán (Tài 3439) - Bùi Xuân Mau (Tài 2669)
- Trần Thanh Huy (Tài 2713)
Đội A6: Ma Xuân Vinh (Tài 5859) - Lê Thanh Phú (Tài 2782) - Phạm
Ngọc Tấn (Tài 4543) - Phan Ngọc Chương (Tài 2782) - Lê Hoàng
Minh (Tài 3404) - Trương Quốc Thử (Tài 5257) - Hà Văn Sơn (Tài
3989) - Lê Hoàng Tuấn (Tài 4088) - Nguyễn Văn Binh (Tài 5754) - Võ
Ngọc Chuẩn (Tài 7424) - Nguyễn Minh Tân (Tài 4428) - Nguyễn
Khắc Dũng (Tài 3404) - Nguyễn Hùng Minh (Tài 4669) - Nguyễn
Hoàng Dũng (Tài 4422)
Đội A7: Nguyễn Duy Thanh (Tài 5579) - Trần Trọng Hiếu (Tài 7253)
- Nguyễn Văn Châu (Tài 4764) - Nguyễn Văn Tính (Tài 4316) - Ngô
Thanh Tùng (Tài 4950) - Lê Nhật Trường (Tài 8008) - Lê Đức Toàn
(Tài 5425) - Phan Bảo Duy (Tài 5942) - Nguyễn Dương Trọng Toàn
(Tài 4262)
Đội A8: Trịnh Văn Nhàn (Tài 5795) - Hoàng Đình Dương (Tài 7202) Nguyễn Công Hiện (Tài 4392) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 2735) - Đặng
Gia Hoà (Tài 3945) - Đinh Duy Luận (Tài 4104) - Đặng Xuân Nguyên
(Tài 4082) - Huỳnh Đức Vinh (Tài 5597) - Nguyễn Công Hiệu (Tài
3461) - Trương Ngô Thanh (Tài 1509) - Bùi Văn Thuận (Tài 7086)
Đội A9: Nguyễn Huỳnh Tùng (Tài 4117) - Vũ Quốc Hậu (Tài 5377)
- Lê Tấn Phong (Tài 3914) - Hồ Quốc Thanh (Tài 5021) - Trần Ngọc
Tuấn (Tài 5002)
Đội A10: Lê Văn Tới (Tài 4106) - Phạm Văn Tân (Tài 2703) - Trần
Hữu Phước (Tài 2973) - Nguyễn Vũ Trường (Tài 2994) - Phạm Văn
Khương (Tài 7401) - Nguyễn Trung Hưng (Tài 3704) - Nguyễn Quốc
Việt (Tài 5673) - Đỗ Hoàng Giang (Tài 4189) - Phạm Hoài Bảo (Tài
7652) - Võ Văn Hồng (Tài 4433) - Nhan Tài Đôn (Tài 2972) - Nguyễn
Văn Toán (Tài 3704) - Lương Hữu Khánh (Tài 5952) - Bùi Văn Sơn
(Tài 5292)
Đội A11: Chong Thế Luân (Tài 4282) - Trần Thõa (Tài 4315) - Nguyễn
Ngọc Sang (Tài 4617) - Phạm Văn Chát (Tài 5591)
Đội A12: Nguyễn Sơn Hồng Huy (Tài 8152) - Hoàng Khắc Thịnh (Tài
4418) - Nguyễn Đăng Dương (Tài 7848) - Nguyễn Hoàng Son (Tài
7995) - Lê Thế Long (Tài 7150) - Nguyễn Bạch Đằng (Tài 5346) Nguyễn Văn Ca (Tài 2997) - Trần Văn Đức (Tài 5397) - Trịnh Quốc
Vân (Tài 3490) - Chương Tấn Triệu (Tài 5955)
Đội BD1: Nguyễn Đình Bộ (Tài 4863) - Bùi Thế Nhân (Tài 4049)
Đội BD2: Nguyễn Văn Hùng (Tài 3545) - Đặng Văn Thụy (Tài 4062)
- Phạm Ngọc Thuận (tài 2987)
Đội BD3: Dương Minh Đức (Tài 2806)
Đội BD4: Lê Văn Mạnh (Tài 8483) - Trần Văn Trường (Tài 2682)
Đội BD5: Phạm Nguyễn Đại Hội (Tài 5046) - Trần Hoài Nhật (Tài
5125)
Đội BD6: Nguyễn An Thọ (Tài 2715) - Đoàn Ngọc Ánh (Tài 4979)
- Phạm Bá Dũng (Tài 4645) - Trần Văn Kiến (Tài 2696) - Nguyễn
Văn Ba (Tài 9146)
Đội ĐN1: Lê Văn Khôi (Tài 3013) - Ngô Thanh phong (Tài 8499) Bào Thái Hoàng (Tài 3146) - Trần Quốc Lâm (Tài 8216)
Đội ĐN2: Nguyễn Thành Trung (Tài 8363) - Nguyễn Hoàng (Tài
5988) - Nguyễn Văn Hà (Tài 3644) - Phạm Văn Ánh (Tài 9088)
Đội ĐN3: Ngô Tuấn Đạt (Tài 8167) - Nguyễn Minh Châu (Tài 4009)
- Phạm Quang Thái (Tài 4009)
Đội ĐN4: Nguyễn Văn Lâm (Tài 5897) - Trần Anh Dũng (Tài 8469)
- Vũ Công Hoan (Tài 7834) - Võ Bến Hải (Tài 6063) - Phạm Nguyễn
Minh Thành (Tài 2984) - Đoàn Nguyễn Thành Tâm (Tài 3014) Huỳnh Xuân Trang (Tài 4030)
Đội NT1: Lê Sơn (Tài 5694)
Đội NT2: Bùi Văn Nguyên (Tài 3158) - Nguyễn Trọng Phong (Tài
5718) - Bùi Tây (Tài 5705) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 6142) - Đỗ Viện (Tài
5705) - Lê Văn Minh (Tài 5711)
Đội G1: Phan Văn Tám (Tài 7295) - Nguyễn Văn Nhẫn (Tài 7197)
- Ngô Xuân Quang (Tài 3947) - Vũ Đình Chế (Tài 6203) - Võ Lương
Tấn (Tài 4986) - Lê Văn Thường (Tài 3452) - Trần Thành Trà (Tài
6579) - Nguyễn Thanh Long (Tài 6819) - Nguyễn Văn Minh (Tài
6020) - Đồng Chánh (Tài 4745) - Nguyễn Việt Hùng (Tài 7886)
Đội G2: Phan Thành Quang (Tài 8371) - Nguyễn Kim Việt (Tài 4715)
- Nguyễn Văn Hưng (Tài 4612) - Nguyễn Phương Đại (Tài 4491) Nguyễn Văn Đức (Tài 8263) - Nguyễn Huy Bình (Tài 3565) - Đỗ Văn
Báu (Tài 4466) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 7984) - Phan Văn Lê (Tài
4890) - Lư Hoàng Anh Tuấn (Tài 4612) - Lê Văn Tám (Tài 3513) Đặng Thanh Tú (Tài 3513)

LÁI XE TRẢ TÀI VẬT CAO
1. Lê Văn Cầu (Tài 2400 - Đội 33) - Trả tài vật: Túi đồ trong đó có
giấy tờ,hộ chiếu và tiền Nhật tương đương 3000USD
2. Trần Thõa (Tài 4315 - Đội A11) Trả tài vật: Giỏ trong đó có máy vi
tính xáchSố
tay,máy
và 35.000.000đ
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3. Mai Hữu Trọng (Tài 5668 - Đội 50) Trả tài vật: Iphone 6 Plus.
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Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 11/2015
HẠNG
1
TP. HCM
G2
CN Bình Dương
Hạng nhất: BD4

2
05

		

3
4
5
ĐN3 25 G1
CN Đồng Nai
Hạng nhất: ĐN3

6
61

7
43

CN doanh thu cao 11/2015

8
9
10
BD4 14 BD3
CN Vũng Tàu
Hạng nhất: VT3

HẠNG
1
2
3

CHI NHÁNH
CN Bình Dương
Chi nhánh 5
Chi nhánh 6

>> TIN KHEN THƯỞNG

Trong Tháng 12/2015 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 525 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 61.500.000 đồng. Sau đây
là danh sách một số các lái xe tiêu biểu:
STT

HỌ VÀ TÊN

TÀI

ĐỘI

THÀNH TÍCH

1

Phạm Thanh Thảo

7441

A1

Trả 20.000 USD

2

La Đức Hiên

7860

84

Trả 134.500.000 VNĐ, 200 USD, hành lý

3

Nguyễn Trung Kiên

7928

57

Trả 100.000.000 VNĐ, Ipad Air, ĐTDĐ Iphone 5

4

Nguyễn Thành Tân

2867

BD2

5

Mai Công Chính

6889

94

Trả 650.000.000 VNĐ

6

Trương Minh Khương

3600

14

Trả ĐTDĐ Vertu (ước tính 50.000.000 VNĐ)

7

Lê Tấn Phước

6092

G1

Trả 5.000 USD, 3.000.000 VNĐ, hộ chiếu

8

Phạm Thanh Sang

5038

70

Trả ĐTDĐ Vertu (ước tính 100.000.000 VNĐ)

9

Trần Thỏa

4315

A11

10

Lệnh Tô Há

5848

96

Trả 1.000 USD

11

Phạm Văn Cần

8006

69

Trả ĐTDĐ iPhone 6, 10.000.000 đồng

12

Chu Tuấn Anh

4041

73

Trả 10.000.000 VNĐ

13

Nguyễn Mạnh Thủy

8037

66

Trả Trang sức vàng trị giá 15.000.000 đồng (1 dây chuyền, 1 nhẫn,
1 đôi bông tai)

14

Võ Văn Nhân

4783

05

Trả Laptop Toshiba; Laptop Asus, Valy hành lý

15

Phạm Ngọc Hưng

6677

39

Trả Hộp yến huyết trị giá 27.000.000 đồng

16

Lại Trường Thọ

7093

45

Trả ĐTDĐ iPhone 6, IPad

Trả 100.000.000 VNĐ, Laptop Apple

Trả 35.000.000 VNĐ, Laptop Sony, Đồng hồ đeo tay Omega, Máy
quay Sony, Máy ảnh Sony

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 KYÛ LUAÄT
Trong tháng 12/2015 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 01 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:
STT

HỌ & TÊn

ĐỘI

LỖI VI PHẠM

1

Dương Thanh S…

75

Chích xung đồng hồ tính tiền & gian lận doanh thu

2

Nguyễn Hồng Ngh…

85

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao & thường xuyên vi phạm nội qui công ty

3

Nguyễn Văn Kh…

44

Không hoàn thành nhiệm vụ được giao & thường xuyên vi phạm nội qui công ty

Ngoài 03 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.
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Tìm được túi tiền rơi dưới chân ghế

Bắt kẻ chuyên quỵt tiền taxi

Ông Huỳnh Văn Sĩ - PTGĐ THNS trao giấy khen cho lái xe La Đức Hiên

Ông Lương Hữu Phước Giám Đốc CN Vũng Tàu trao giấy khen cho
lái xe Lâm Văn Hải

Cùng ngày 12/11 tài xế La Đức Hiên (tài 7860,
đội 84, chi nhánh 4) được lãnh đạo công ty tặng giấy
khen và tiền thưởng 1.000.000đ vì hành vi trả lại tài
sản cho khách hàng. Trước đó, vào lúc 21 giờ 50 phút
ngày 1/11/2015 anh Hiên đón 5 người khách đi từ
Đề Thám, Q.1 đến Phạm Ngọc Thạch, Q.3. Năm vị
khách xuống xe xong, anh Hiên tiếp tục đón một lượt
khách khác, trên xe vị khách lên sau đã phát hiện
chiếc túi rơi dưới chân bèn đưa cho anh Hiên giữ. Sau
đó nhận được cuộc gọi từ tổng đài thông báo khách
làm rơi chiếc túi trên xe anh, anh Hiên xác nhận
đang giữ và có mặt tại công ty trả lại cho anh Tuấn
chiếc túi bên trong gồm có 134.500.000đ, 200USD,
vật dụng cá nhân, ước tính tổng tài sản lên đến 139
triệu đồng.
Được biết, tính từ tháng 1/2015 - 20/10/2015 tài
xế Vinasun đã có tổng cộng 12.328 lượt trả tài sản
lại cho hành khách với tổng tài sản ước tính lên đến
17,8 tỷ đồng.

Vinasun Corp.
V1000 - DN nộp thuế lớn nhất VN
Ngày 27/11, Report Vietnam phối hợp Vietnamnet
và Tạp chí Thuế công bố Bảng xếp hạng V1000 2015
- 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt
Nam năm 2015 nhằm biểu dương và khuyến khích
các doanh nghiệp có mức nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp cao, có trách nhiệm xã hội và tuân thủ tốt các
chính sách pháp luật về thuế năm 2014.
Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bảng xếp hạng V1000
được công bố dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử
lý và kiểm chứng độc lập của Ban tổ chức kết hợp
những thông tin được cung cấp bởi các cơ quan hữu
quan và được đối chứng với các nguồn dữ liệu khác.
Năm nay, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được xếp
hạng 166 (theo tiêu chí Mã số thuế) và 170 (theo Báo
cáo tài chính).

Công ty vừa tặng giấy khen và tiền thưởng 500.000đ
cho lái xe Lâm Văn Hải, tài dự bị thuộc đội VT3, chi
nhánh Vũng Tàu vì đã có thành tích tham gia phong
trào cảnh giác phòng chống tội phạm.
Sự việc xảy ra tại Vũng Tàu vào lúc 10 giờ ngày
24/11/2015, anh Hải chở một thanh niên đi khứ hồi
2 chiều từ đường 30 tháng 4 (khúc nhà thờ Đông
Xuyên) đến ngã tư Giếng Nước, trên đường người này
cho biết mình chuyên phân phối điện thoại cho các
cửa hàng bán lẻ điện thoại, xuống xe anh ta mượn
anh Hải 300.000đ, khi quay về sẽ thanh toán toàn
bộ. Đang đứng đợi người thanh niên quay ra, một bác
xe ôm tốt bụng đến nói cho anh Hải biết “tên này hay
quỵt tiền xe, anh nên cẩn thận”.
Anh Hải lúc này chợt nhớ đến cuốc khách 2 ngày
trước vào lúc 23 giờ, một đồng nghiệp (tài 2845) đã
chở và bị một khách quỵt trên 1 triệu tiền cước xe và
tên bất lương ấy còn tiện tay chôm luôn chiếc điện
thoại và bóp tiền của lái xe. Sinh nghi, anh Hải bắt
đầu cảnh giác. Người thanh niên quay ra yêu cầu anh
Hải chạy đến chợ Bến Đình, đến nơi anh Hải yêu cầu
thanh toán tiền cước xe và tiền đã vay. Tên này bảo
chờ mình vào chợ giao điện thoại cho cửa hàng xong
mới có tiền. Anh Hải không bằng lòng yêu cầu đưa
hộp điện thoại mới làm tin. Cầm hộp điện thoại anh
Hải lắc mạnh bên trong không có điện thoại mà tiếng
chìa khóa leng keng vang lên. Lúc này tên thanh niên
bất ngờ đấm mạnh vào ngực anh Hải rồi bỏ chạy vào
chợ. Anh Hải đuổi theo tri hô: “cướp, cướp…”, đội trật
tự chợ Bến Đình đã hỗ trợ anh bắt tên thanh niên
giao cho công an P.6 xử lý.
Sau đó, công an kiểm tra chiếc hộp điện thoại bên
trong gồm có tiêm chích, nước cất, chìa khóa... Các
anh còn điều tra hắn là tên nghiện ma túy nặng, đã
có “tiền án” 13 lần quỵt tiền taxi. Anh Hải thở phào
nhẹ nhõm: “Tôi mừng vì hắn đã bị bắt, anh em lái xe
không còn lo lắng bị gạt tiền nữa”.
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Mục đích của giao tiếp là để hai bên hiểu nhau
thông qua ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ. Lái xe
Taxi cần trang bị cho mình nhiều kỹ năng trong
đó giao tiếp ứng xử là một trong những kỹ năng
quan trọng. Ở các thành phố như TP.Hồ Chí Minh,
Vũng Tàu, Nha Trang… có nhiều khách du lịch
quốc tế sử dụng taxi Vinasun nên việc các bác tài
biết rành hoặc chỉ cần“võ vẽ” chút ít ngoại ngữ để
giao tiếp là một lợi thế không nhỏ.

Chuyện nh

mà kh

CHUYỆN VUI “NGOẠI NGỮ”
CỦA CÁC BÁC TÀI TAXI
VĂN QUÝ

1. Chuyện ông khách
“Củ sâm”
- “Hê lô. Lên xe!”.
Hưng xuống xe mở cửa chào
khách một cách lịch sự theo kiểu
vừa tiếng Anh chen lẫn tiếng Việt.
Cách này cánh tài xế mình thường
áp dụng, tức là từ nào biết thì “xổ”
tiếng Anh còn không thì “phang”
tiếng Việt kết hợp động tác “kịch
câm”.
- “Xin cháo”.
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Ông khách Hàn Quốc cũng vui
vẻ chào lại bằng thứ tiếng Việt đổi
dấu.
- Đi đâu “ juu”? (Yoo) - Hưng
hỏi khách
- Ly Pục Man, piết kông? (Lý
Phục Man, biết không?)
- Ô kê. Biết, biết.
- Tốt tột!
Từ khu Phú Mỹ Hưng về đường
Lý Phục Man (quận 7) tiền taxi
chưa tới 100 ngàn. Xe chạy thẳng

Nguyễn Văn Linh hướng về khu
chế xuất Tân Thuận gặp cầu Lý
Phục Man, quẹo phải là tới. Nhưng
xui cho Hưng là mấy hôm nay con
đường này đang sửa chữa chống
ngập nên đặt biển cấm lưu thông
ở ngay đầu cầu.
- Nô nô!
Xe dừng trước biển cấm Hưng
quay lại vừa nói với khách vừa chỉ
cho khách nhìn cái biển cấm.
- Ồ! Tại sao, tại sao?

Đồng hành cùng Vinasun

hỏ...

hông nhỏ
Ông khách tỏ vẻ bực bội
và luôn miệng tại sao, tại sao. Ý
ông ta muốn trách là “tài xế taxi
mà không biết hôm nay chỗ này
nó cấm mà còn đi vào!”.
- Ủa! Bộ mày đui không thấy
biển cấm kia mà cứ tại sao, tại sai

nên Hưng chêm thêm một tràng
những câu chửi thề cho hả.
Xuống xe thanh toán tiền xong
mà hai bên vẫn “gầm ghè” nhau
mang theo cái bực bội trong người.
Thật không may ông khách này
hiểu sơ sơ mấy từ “Đan Mạch”

Làm nghề lái xe taxi rất gần với nghề hướng dẫn viên du
lịch nên lái xe không chỉ thông thuộc đường phố, những
điểm vui chơi giải trí, văn hóa… trong thành phố mà
còn phải có kiến thức cơ bản về các địa danh văn hóa
để giới thiệu cho khách du lịch trong nước. Học thêm
ngoại ngữ để giao tiếp với khách nước ngoài. Biết tiếng
để hai bên hiểu nhau và làm cho các cuốc xe thêm sinh
động tạo cho khách không khí vui tươi thỏa mái trong
chuyến đi là rất cần thiết. Những lái xe có thêm ngoại
ngữ chắc chắn có thêm nhiều khách quen doanh thu sẽ
tăng thêm. Mà doanh thu cao bao giờ cũng là mục tiêu
chính của anh em lái xe mình.
hả. Hưng cũng bực bội “xả” lại
khách xen lẫn tiếng văng tục.
Vậy là muốn chạy vào đầu kia
con đường phải chạy vòng lên khu
chế xuất Tân Thuận, xuôi về đường
Huỳnh Tấn Phát mới tới Lý Phục
Man có lẽ cũng xa thêm chừng 3
km nữa. Xe chạy thêm thấy đồng
hồ tính tiền đã quá mức mọi khi
mấy chục ngàn càng làm ông
khách người Hàn nổi nóng thêm
và phản ứng lại bằng thứ tiếng “Xứ
kim chi” “Tì tô ti hô… gì đó” chỉ có
ông mới hiểu.
- Mẹ kiếp! Mấy thằng “củ sâm”
này (từ mà Hưng và mấy bạn lái
thường dùng chỉ khách Hàn Quốc
khi không ưa), có mấy đồng bạc
mà mày làm dữ vậy! Tưởng ông
khách không biết rành tiếng Việt

nên về “méc” cô bồ người Việt và
sự việc tiếp diễn bất lợi cho Hưng.

2. Biết ngoại ngữ có
nhiều “khách mối”

Đài nổ: Xe bảy chỗ công ty
Chung An - VN đường số 5 khu
chế xuất Tân Thuận.
Vừa nghe đài phát điểm, Thúy
“đề pa” vút đi, vừa chạy vừa bóp
bộ đàm đăng ký:
- A lô! Thúy - Tài 63 xx đăng ký
đón khách….
Rất nhanh xe Thúy tới trước
cổng công ty Chung An - VN của
Đài Loan. Lên xe Thúy là năm
người đàn ông Đài Loan to béo vẻ
khá lịch sự.
- Mấy anh đi đâu ạ? Thúy quay
qua hỏi khách

- “Pu tủng, pu tủng”.
Mấy ông khách ồn ào rồi cười
phá lên như có ý “chọc” Thúy rồi
chêm vào những từ ngữ tiếng của
họ “sư sư… hảo hảo” gì đó nghe
“chói” tai mà chẳng hiểu họ nói
gì, Thúy hỏi lại ngắn cụt, bỏ luôn
chủ ngữ : Đi đâu?
Ông ngồi ghế trước đưa cho
Thúy cái “cạc”. Thúy vào số cho
xe vút đi, trong suốt cuốc xe mấy
ông khách cứ quay qua nói với
Thúy cái gì đó mà Thúy cứ như
“vịt nghe sấm” mặt nghệt ra chẳng
hiểu gì cả.
Từ cuốc xe đó Thúy thấy “quê”
quá và nhận ra rằng nếu mình biết
thêm ngoại ngữ chắc sẽ có nhiều
khách quen hơn, thế là bắt đầu
mày mò vào mạng tự học ngoại
ngữ. Thúy tự đặt cho mình mỗi
ngày phải thuộc năm từ, từ nào
khó thì phiên âm tiếng “bồi” chỉ
cần nói họ hiểu là được. Tiếng
Anh, Hàn, Nhật, Trung Quốc mấy
thứ tiếng mà họ hay dùng nhất là
mấy tay “Tây, Tàu” làm trong khu
chế xuất này. Vừa học vừa tranh
thủ sử dụng khi có dịp tiếp xúc
với khách nước ngoài vậy mà mấy
tháng Thúy cũng có chút “vốn”
cho mình. Thúy chỉ tìm học những
từ quan trọng liên quan đến công
việc của mình đặc biệt là những từ
“khóa”. Từ khi có thêm chút ngoại
ngữ, những cuốc xe phục vụ người
nước ngoài của Thúy thêm thú vị
hơn, cả tài xế và khách đều thấy
vui và thỏa mái. Cũng từ đó Thúy
nhận thấy mình có nhiều khách
quen ngoại quốc hơn, đặc biệt là
những cuốc xe từ khu chế xuất Tân
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Thuận đều nằm trong “vùng phủ
sóng” của Thúy.

3. Ở Nha Trang
Khi Vinasun mở chi nhánh ở
Nha Trang, chúng tôi được lệnh
ra trước cả tháng để chuẩn bị cho
công tác đào tạo và tuyển dụng lái
xe. Nha Trang có đặc điểm riêng
là một thành phố du lịch. Khách
du lịch nước ngoài ở đây chủ yếu
là người Nga. Một cán bộ phòng
Marketing điện ra nhờ tôi dịch
ra tiếng Nga cho cái nhãn hướng
dẫn tính tiền trên đồng hồ taximét
(thay cho ô tiếng Hàn Quốc). Từ đó
tôi nhận thấy lái xe Vinasun ở đây
cần biết thêm tiếng Nga để phục
vụ khách du lịch. Tôi đã chọn và
soạn ra những từ tiếng Nga cần
thiết “đụng chạm” đến nghề taxi
rồi phiên “âm bồi” để hướng dẫn
lái xe tự học. Những từ như: Ga xe
lửa, sân bay, bến tàu thủy, siêu thị,
chợ, bệnh viện, khu du lịch, biển,
đường phố, số nhà, tiền, xin mời
lên xe, đi đâu … Một số lái xe có vẻ
thích thú với điều đó.
Sau gần một tháng khi khai
trương chi nhánh ở đây tôi lại có
dịp ra để đào tạo tuyển dụng thêm
lái xe để tăng đầu xe. Chiều lang
thang ra phố tôi gặp mấy “học
trò” kéo vào nhâm nhi tại quán cà
phê gần biển. Tôi hỏi: Sao anh em
mình có sử dụng tiếng Nga được
không?
- Dạ được nhưng nhiều chuyện
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mắc cười lắm thày. Phước cười
hóm hỉnh chia sẻ:
Hôm đó lên xe em là bốn
“thằng Nga” mập ngồi
lún cả bánh xe, em chào
bằng tiếng Nga “Dờ đát
xì vui che” không biết
nó có hiểu không mà cả
bọn hô hố cười rồi “xí xố
xì xồ” cái gì em chả hiểu,
em “phang” tiếp tiếng Nga
“Ku đa” (đi đâu) nó
hiểu liền em
“sướng” lắm.
Nó nói cọc
lốc “Ai pọt”
. Từ này lúc
đó em chưa
biết nên em
“đớ” người
chả hiểu rồi
hỏi lại - Ku
đa?. Tay ngồi ghế
trước lắc đầu “Ôi ôi!
Nhẹt bố nhẩu” (Ôi! Không hiểu)
rồi hắn ta làm động tác “kịch câm”
Miệng u…ú…ú và tay làm động tác
máy bay cất cánh em hiểu ra liền
nói lại “Cam Ranh … u …ú ”, nó gật
đầu “Đa đa” (vâng đúng)
Ngồi cạnh tôi Vương kể tiếp với
giọng Nha Trang:
- Mấy bữa trước em đón một
“con Nge” (cô gái Nga) ở Havana
Trần Phú đi Vinpearl. Tóc vàng da
trắng đẹp thiệt, em nói “Ti- cờ ra xi
vai a” (Em đẹp quá). Nó hiểu được
thày ạ, mặt nó rạng lên - “ Cờ ra xi

vui”
(đẹp
á), được
đà em “nổ”
thêm
mấy từ dễ nhớ: Biển đẹp- Đường
phố đẹp- Người đẹp . Nghe xong
không biết nó hiểu thế nào mà phá
lên cười vẻ khoái trá. Khi xuống xe
thanh toán tiền em trả lại tiền dư
nó nhận lại, xong rồi rút 100 ngàn
khác tươi cười bo cho em “tre be”
(tặng anh) và luôn miệng “kha ra
xô” (tốt tốt).
Mấy anh em ngồi uống cà phê
chung được mẻ cười bể bụng, ai
nấy mặt mày đều rạng rỡ
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