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    Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (mã 
VNS- HOSE) được niêm yết bổ sung 3 triệu 
cổ phiếu phát hành thêm (tương đương 

7,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ ngày 
20/12/2013. Số cổ phiếu này đã được phát hành 
thành công với nhà đầu tư Teal Two Partners Ltd. 
với giá 44.000 đồng/cổ phiếu. 
    Mục đích của đợt phát hành này là để đầu tư 
thêm xe phát triển kinh doanh tại các địa bàn hiện 
hữu và địa bàn mới trong năm 2013 - 2014. Cụ thể, 
VNS sẽ đầu tư mua mới 400 xe trong năm 2013 
(ngoại trừ 500 xe theo kế hoạch đã đề ra trước đó) 
và đầu tư 900 xe mới trong năm 2014.
   Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được tạp chí 
Forbes VN bình chọn trong Top 50 doanh nghiệp 
niêm yết  tốt nhất - 2013.

    Vinasun Taxi có thêm 5 lái xe là Nguyễn 
Văn Trang, Phạm Hữu Thanh, Nguyễn 

Văn Phong, Hồ Minh Phong, Dương Tuấn Liêm 
vinh dự được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì 
thành tích xuất sắc trong phong trào Người tốt 
việc tốt. 
    Trước đó, Vinasun Taxi đã có 8 lái xe là Nguyễn 
Văn Tiếc, Nguyễn Hữu Quyền, Trần Tấn Hòa, 
Phạm Duy, Hồ Văn Nhuận, Phạm Võ Bảo Ngọc, 
Nguyễn Trọng Quốc Nam và Trần Minh Tuần 
được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì thành 
tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều 
năm góp phần tích cực trong phong trào thi đua 
của TP nhân kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
    Ngoài ra, trong năm 2013 hàng chục lái 
xe taxi Vinasun nhận Giấy khen của Công an 
TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Hiệp hội taxi 
TP.HCM…  vì thành tích xuất sắc trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng 
đạo đức nghề nghiệp taxi. Trong đó hai bác tài 
Huỳnh Đức Quang và Lê Thanh Tâm nhận đúp 
hai bằng khen của Công An TP.HCM, Hiệp hội 
Taxi TP.HCM.

Đánh giá về những thành tựu đã đạt được trong năm 2013, 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 9 sự kiện nổi bật nhất của công ty 
trong năm 2013.
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    Thu nhập bình quân mỗi tháng của lái xe 
taxi Vinasun đạt 7.960.000đ/người. Lương 

được phát đầy đủ hàng tuần và đang triển khai trả 
lương qua thẻ ATM.
    Hiện công ty có 4.611 xe với 10.407 tài xế 
đang kinh doanh trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, 
Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Tất cả lái xe đều 
được ký hợp đồng 10.519 lái xe, trong đó 10.105 
lái xe ký Hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm trở 
lên. Lái xe hưởng đầy đủ các hình thức Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo 
quy định.

    Một nhân viên của Công ty CP Đầu tư 
XNK Trấn Thành đã may mắn trúng Giải 
Đặc biệt là chuyến du lịch Singapore - 

Malaysia dành cho 2 người trong chương trình 
khuyến mãi “Quẹt thẻ online - Nhận quà may 
mắn” do Vinasun Taxi và VietinBank tổ chức.
    Trong khi ở các điểm có máy POS đã thu phí 
người sử dụng thì khách hàng của Vinasun khi 
thanh toán cước taxi qua máy OOS lại được cơ hội 
trúng nhiều giải thưởng giá trị như TV LG 42 inch, 
tủ lạnh Sanyo, smartphone Nokia Lumia 625, 
520… với tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu 
đồng.

    Lái xe Nguyễn Thế Luông được thưởng nóng 
chiếc Honda SH Mode trị giá 52,5 triệu đồng. Phần 
quà đặc biệt này do ông Chủ tịch HĐQT trao tặng 
cho anh Luông vì thành tích đã lập kỷ lục cùng lúc 
nhận 3 giải thưởng, gồm Giải lái xe doanh thu cao 
nhất công ty (bình quân 3.684.231 đồng/ca), Giải 
lái xe bảo quản xe tốt nhất công ty và Giải lái xe 
vượt khó. Từ khi vào lái taxi Vinasun, Nguyễn Thế 
Luông liên tục đoạt Giải doanh thu cao công ty: Giải 
Tư (2010), Giải Nhất (2011) và Giải Ba (2012). 
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    Năm 2013, Công 
ty CP Ánh Dương Việt 

Nam tiếp tục được vinh danh 
Doanh nghiệp TPHCM tiêu 
biểu, Thương hiệu nổi tiếng 
Asean, Thương hiệu Việt 
được yêu thích nhất, TOP 50 
doanh nghiệp kinh doanh 
hiệu quả nhất VN, TOP 500 
doanh nghiệp lớn nhất VN, 
TOP 200 doanh nghiệp nộp 
thuế nhiều nhất VN, Giải 
thưởng “TOP 5 hãng vận 
chuyển khách du lịch hàng 
đầu TPHCM”, Giải thưởng 
“Vì sự phát triển của cộng 
đồng Asean” và nhiều giải 
thưởng khác.
    Riêng cá nhân ông Chủ tịch HĐQT được vinh 
danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Nhà quản 
lý xuất sắc thời kỳ đổi mới, Cúp Thánh Gióng, 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và được UBND 
TPHCM, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen 
về thành tích xuất sắc trong quản lý sản xuất 
kinh doanh và xông tác xã hội từ thiện.
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Bốn lái xe Phạm Duy, Nguyễn Thế Luông, 
Phạm Hữu Thanh, Nguyễn Hữu Quyền được 

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng giải thưởng 
Vô lăng Vàng 2013 do thành tích lái xe an toàn. Để 
đạt giải thưởng này, mỗi lái xe phải cạnh tranh với 
10.000 lái xe khác. 
    Vinasun - hãng taxi duy nhất trong 10 công ty vận 
tải toàn quốc đoạt giải tập thể Vô lăng Vàng 2013 
- cũng là một trong những đơn vị vận tải đầu tiên 
thành lập Ban an toàn giao thông cơ sở.

Nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, 
Vinasun Taxi luôn ặt công tác đào tạo lên 
hàng đầu. Trong năm đã tổ chức 18 khoá 

đào tạo 1.726 lái xe mới và 84 lớp đạo đức nghề 
nghiệp cho 6.211 lái xe đang làm việc. 
    Trước khi được tuyển dụng, lái xe mới phải qua 
17 buổi học tập, thi lý thuyết và thi sát hạch tay 
nghề. Những lái xe đã làm việc lâu năm cũng được 
đào tạo lại về đạo đức nghề nghiệp. Các lớp này 
được mở liên tục để đào tạo mới và đào tạo nhắc 
lại. 
    Trong năm, Công đoàn công ty đã phối hợp Liên 
đoàn Lao động và Phòng Tư pháp Quận 5 tổ chức 
buổi phổ biến Luật Giao thông đường bộ và Luật 
Lao động cho hơn 1.000 nhân viên, lái xe Vinasun 
Taxi.

LẦN ĐẦU TIÊN Vinasun 
tổ chức thành công chương 
trình văn nghệ Hát mừng 

truyền thống Taxi Vinasun 2013
    Từ 52 tiết mục đăng ký được đầu 
tư dàn dựng công phu, Ban Giám 

khảo đã chọn 36 tiết mục vào 
vòng chung kết xếp hạng. Phong 
cách acoustic với bè nữ tôn giọng 
hát trữ tình của Nguyễn Thanh 
Lâm (Tổng Đài) qua bài Mười năm 
một đoá hoa đời đã đoạt giải nhất 

đơn ca, Phòng Kế toán với tiết mục 
ca vũ nhạc Ngày vui truyền thống 
Taxi Vinasun đoạt giải nhất thể 
loại hợp ca.
    Ban Tổ chức đã tuyển chọn 7 
tiết mục xuất sắc nhất phục vụ Lễ 
hội truyền thống cấp công ty diễn 
ra tại nhà hát Bến Thành vào ngày 
20/11/2013. 

Đồng hành cùng Vinasun6
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Forbes Việt Nam là tạp chí xuất bản hàng tháng bằng tiếng Việt dành cho các 
lãnh đạo doanh nghiệp và các doanh nhân hàng đầu Việt Nam.
Forbes Việt Nam đăng tải các bài viết chuyên đề, những thông tin bổ ích, thiết 
thực và đa dạng về các nhân vật có tầm ảnh hưởng, những kinh nghiệm thành 
công, tinh thần khởi nghiệp đặc sắc và đặc biệt là yếu tố văn hóa trong kinh 
doanh Việt Nam.

Trên Forbes Việt Nam số 
tháng 1/2014 đã đăng 
bài Ánh dương ló dạng 
giới thiệu về ông Đặng 
Phước Thành, một ông 
chủ gốc miền Tây - người 
đã đưa Vinasun bứt phá, 
vượt lên dẫn đầu thị 
trường taxi tại TP.HCM, 
giờ đây đang tiến ra thị 
trường phía Bắc…

BÀI: NGUYỄN LAN ANH 
 ẢNH: HẢI ĐÔNG
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Đứng trước cửa cổng 
nhà riêng, một căn 
biệt thự lớn tọa lạc trên 
khúc bận rộn nhất của 
đường Lý Tự Trọng, 

trung tâm quận 1, TP HCM, chủ tịch 
Công ty Vinasun có thể hưởng thụ 
cảm giác của người đang nắm cuộc 
chơi trong tay: Cứ vài giây lại có 
một chiếc taxi màu trắng đường viền 
xanh đỏ, mang biển hiệu Vinasun 
chạy qua trước cửa. 4.746 chiếc xe 
Vinasun và hơn 10 ngàn tài xế hiện 
diện khắp mọi ngõ ngách thành phố, 
lấn át sự có mặt của những hãng xe 
khác. Vinasun vừa phát hành thêm 
3 triệu cổ phiếu, thu về 135 tỉ đồng, 
từ đó dự định vay thêm vốn ngân 
hàng để mua thêm 500 xe, chuẩn bị 
tham gia vào thị trường taxi Hà Nội, 
“Chúng tôi vừa gửi văn bản đề nghị 
chính quyền Hà Nội cho phép đầu tư 
5.000 xe ở Hà Nội trong lộ trình phát 
triển 5-7 năm”, ông Đặng Phước 
Thành cho biết.
    2013 là một năm thắng lợi với 
Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt 
Nam (Vinasun) và các cổ đông. Lợi 
nhuận cả năm ước đạt 220 tỉ đồng, 

nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất 
với cổ đông đến từ việc giá cổ 
phiếu tăng hơn 200% từ mức 
gần 20 nghìn đồng hồi đầu 
năm lên gần 50 nghìn đồng 
vào cuối tháng 12. Giá cổ 
phiếu tăng ngay cả khi công ty 
phát hành thêm và pha loãng 
bằng cổ phiếu thưởng. Một số 
cổ đông lớn đầu tư từ từ thời 
đầu khi mức giá cao như BIDV, 
cũng đã được bù đắp bằng cổ 
phiếu thưởng tới 50%, trong 
khi các cổ đông mua khi giá 
thấp, như quỹ đầu tư Red River 
Holdings, giờ đây thấy khoảng 
đầu tư của mình tăng gấp đôi.

VINASUN KHÔNG PHẢI LÀ 
MỘT CÔNG TY RẤT LỚN, 
NHƯNG CŨNG KHIẾN 
NHIỀU công ty khác thèm 
muốn khi nhìn vào dòng tiền 
của họ. Tổng tài sản công ty 
hiện khoảng 1.800 tỉ đồng, 
trong đó vốn chủ sở hữu hơn 1 
ngàn tỉ đồng và nợ ngắn hạn 
thấp chưa tới 300 tỉ đồng. Mỗi 
ngày, dù đi công tác ở bất kỳ 
đâu, ông Thành cũng có thể 

nắm tình hình và ra quyết định 
thông qua hai chiếc điện thoại 
di động kiểu cũ mà ông mang 
thường trực bên mình. Hằng 
ngày ông nhận được các tin 
nhắn báo tình hình điều động 
xe và doanh số thu về cuối ngày, 
mỗi ngày trên dưới 10 tỉ đồng 
tiền mặt. Vinasun là khách 
hàng sộp của Vietinbank, nơi 
công ty này mở tài khoản.
   Trong khi tình hình kinh 
doanh chung của các doanh 
nghiệp đều gặp khó khăn, 
những công ty có nguồn thu dồi 
dào, ổn định như Vinasun trở 
thành mục tiêu săn đón để cấp 
tín dụng của nhiều ngân hàng. 
“Tôi không phải biếu quà ngân 

Ánh Dương
ló dạng
Đưa Vinasun bứt phá, vượt lên vị trí dẫn đầu thị trường taxi tại 
TP HCM, Đặng Phước Thành, ông chủ quê gốc miền Tây giờ 
đây đang tiến ra thị trường miền Bắc.

BÀI: NGUYỄN LAN ANH    - ẢNH: HẢI ĐÔNG
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hàng, mà ngân hàng biếu quà tôi nhiều 
lắm! Nhưng tôi để cho các cán bộ quản 
lý quyết định, chọn ngân hàng nào có 
lãi suất thấp nhất vay”, ông Thành kể.
Thị trường taxi TP.HCM chưa bao giờ 
ít cạnh tranh. Khi Vinasun lần đầu tiên 
tham gia kinh doanh taxi năm 2003, 
trên thị trường đã có 13 hãng taxi 
hoạt động và trong nhiều năm liền, vị 
trí dẫn đầu thuộc về hãng Mai Linh. 
Vinasun phát triển liên tục kể từ khi 
đó, nhưng tăng trưởng vượt bậc của họ 
xuất hiện sau khi ông Thành đưa ra 
quyết định hợp thời điểm, rút khỏi các 
lĩnh vực kinh doanh khác như địa ốc 
và tập trung toàn lực vào phát triển taxi 
từ năm 2010 đến nay. Ông Thành cho 
rằng Vinasun “phát triển thần tốc ngay 
từ ngày khai trương”. Trong khi các 

đối thủ cạnh tranh khác như 
Mai Linh thiếu tập trung, đầu tư 
ngoài ngành, Vinasun tập trung 
đầu tư vào quản trị, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, mở rộng sự 
hiện diện ở các điểm chủ chốt 
khắp thành phố. Chọn đúng 
dòng xe Toyota phù hợp, bền 
và dễ có phụ tùng thay thế khi 
hỏng hóc, ba năm qua, tốc độ 
phát triển chung chậm lại của 
nền kinh tế dường như không 
ảnh hưởng tới Vinasun: công 
ty liên tục phát hành thêm cổ 
phiếu, tạo thặng dư vốn để đầu 
tư tăng lượng xe, duy trì chất 
lượng dịch vụ tốt, trong khi 
cung cấp thêm các tiện ích về 

thanh toán cho khách hàng. 
Ông Thành nói: “Vinasun đi sau 
và nghèo khó nên ăn chắc mặc 
bền, quản lý chặt chẽ”. Ông 
nêu ví dụ, các xưởng sữa chữa, 
bảo trì là một phần của công ty 
không có chi phí cộng thêm, 
không lấy lời từ linh kiện nên 
không tạo ra tiêu cực. Trong khi 
nhiều công ty taxi khác đi theo 
mô hình kinh doanh thương 
hiệu, cho phép việc bên mua 
taxi, dùng biển hiệu công ty và 
ăn chia, Vinasun sở hữu hoàn 
toàn đội xe của họ, tuyển dụng 
và đào tạo đội ngũ lái xe theo 
yêu cầu chuyên nghiệp hóa 
cao.
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THÁCH THỨC CỦA MỘT CÔNG TY 
NHƯ VINASUN, theo ông Thành, là 
“làm sao hài hòa các mối quan hệ và 
quyền lợi, trong đó có quyền lợi của 
khách hàng, quyền lợi của nhà đầu 
tư, và quyền lợi của người lao động”. 
Năm qua, mặc dù giá xăng, chiếm gần 
30% trong giá thành cước, tăng giảm 
vài đợt, tính đến ngày 19/12/2013 
đã tăng 7,5% so với đầu năm (thêm 
khoảng 1.750 đồng/ lít) Vinasun cho 
biết họ chưa tăng giá cước phí. Tỷ lệ 
ăn chia giữa công ty và tài xế luôn 
được đảm bảo cao hơn mặt bằng thị 
trường “ít nhất 1 - 2%”, với mức thu 
nhập trung bình hằng tháng của tài 
xế khoảng 8 triệu đồng; Vinasun đưa 
ra các quyết định tăng vốn hợp thời 
điểm, thu về thặng dư vốn cao mà 
vẫn khiến nhà đầu tư hài lòng vì giá 
cổ phiếu của họ vẫn tăng. Có lợi lớn 
nhất có lẽ là ông chủ tịch và gia đình, 
hiện đang nắm giữ 40% cổ phần công 
ty. Ông Đặng Phước Thành năm nay 
60 tuổi, quê gốc ở Đồng Tháp. Chất 
dân miền Tây thể hiện ngay từ vẻ 
ngoài của ông, ở nước da ngăm đen 
và cách nói chuyện không kiểu cách. 
Trên giấy tờ, ông Thành sinh năm 
1957, nhưng năm sinh thật của ông 

là 1954. “Trước giải phóng trốn 
quân địch, phải khai rút tuổi”, 
ông giải thích. Sinh ra trong một 
gia đình nghèo đông con có 7 
anh em, từ năm 13 tuổi ông giúp 
má nấu rượu, lấy hèm nuôi heo, 
phân heo nuôi cá. Trước giải 
phóng ông chơi boxing, từng 
lên đấu võ đài. Những năm sau 
giải phóng, ông Thành công tác 
tại phường 11, quận 1 và theo 
học Trường Đại Học Tổng Hợp 
TP.HCM, lấy được bằng kỹ sư 
sinh hóa. Ông Thành từng làm 
chức phó chủ tịch phường Bến 
Thành, sau đó được điều động 
qua nhiều cơ quan nhà nước, 
trong đó có công ty Du lịch Bến 
Thành.
   Năm 1995, ông quyết định 
xin nghỉ việc nhà nước, ra kinh 
doanh riêng. Thực ra, ngày từ 
khi kinh doanh tư nhân được 
cởi trói cuối những năm 1980, 
năm 1988 ông Thành đã cùng 
gia đình mở cửa kinh doanh các 
nhà hàng, quán nhậu có tên tuổi 
như Trầu Cau, Hai Lúa. (Hiện 
nay gia đình ông Thành vẫn sở 
hữu gần 10 nhà hàng). Việc kinh 

doanh nhà hàng phát đạt, đến 
thời điểm vàng son của địa ốc 
năm 2001 - 2003, với số vốn 
vài ngàn lượng vàng, ông Thành 
mua bán rất nhiều nhà ở trung 
tâm thành phố, trong đó có 
nhiều căn hộ trong diện hóa giá. 
Khi có nghị định 61 về hóa giá 
nhà, nhờ hiểu luật, ông Thành 
mua nhiều căn nhà giấy tờ 
chưa hợp lệ sau đó làm hợp lý, 
hợp pháp và bán đi. Có những 
thời điểm, “sáng mua nhà 200 
lượng, chiều bán 300 lượng”, 
ông Thành kể lại.
Cuộc chơi nào cũng có điểm 
dừng. Năm 2003, ông Thành 
quyết định đầu tư vào taxi vì thấy 
địa ốc sẽ xuống. “Nghe mấy ông 
anh bà chị có kinh nghiệm nói 
cái gì cũng có đỉnh cao và cũng 
sẽ đi xuống, nên tôi không chơi 
địa ốc nữa, lấy tiền làm taxi”. 
Không có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực mới, ông Thành tự cho 
rằng mình làm được như ngày 
hôm nay, bên cạnh việc luôn 
quan tâm đến tình hình vĩ mô, 
chính sách để có định hướng 
chiến lược đúng, là “có đam mê, 
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có nghiệt ngã”.

   Đam mê, nghiệt ngã là thế nào?
   Những người làm việc chung 
với ông Thành cho rằng ít có ông 
chủ hãng nào lại chịu khó lăn lộn 
với nhân viên, với tài xế như ông 
Thành. Ông lê la nói chuyện, đi 
ăn khuya, tìm hiểu tâm tư nguyện 
vọng của họ. Những tài xế lâu năm 
của công ty đều biết mặt ông chủ. 
Ông Thành cũng tập hợp xung 
quanh mình một đội ngũ quản lý 
được việc, tin cậy và giao quyền 
cho họ. Ông Thành lo chiến lược 
và đối ngoại, việc quản lý điều 
hành nội bộ và các vấn đề pháp lý 
được giao cho ông Tạ Long Hỷ, tên 
thân mật là Tư Hỷ, bạn lâu năm 
của ông Thành và là cựu trưởng 
phòng tư pháp quận 1. Đặng 
Thành Duy, con trai chủ tịch, phụ 
trách chính về kinh doanh, trong 
khi phụ trách tài chính là Trần 
Anh Minh, đã gắn bó với Vinasun 
từ năm 2005. “Cán bộ quản lý của 
tôi toàn là người chí cốt, bọn mafia 
hình thành là bóp trong trứng nước 
ngay”.

   QUẢN LÝ TAXI LÀ MỘT VIỆC 
PHỨC TẠP, dễ xảy ra tai nạn hoặc 
các vấn đề xã hội, taxi là con mồi 
của nạn cướp giật, xã hội đen…
Trong  bối cảnh đó, Vinasun hoạt 
động rất ổn định và ít tai tiếng, 
nhiều người cho rằng cũng nhờ 
mối quan hệ tốt của ông Thành với 
chính quyền. khi được hỏi về điều 
này, ông Thành cười, nói: “Chính 
quyền thương tôi lắm. Tôi thích 
làm chính trị nhưng không làm 
được, ra làm kinh tế nhưng các 
chú, các cô vẫn thương”.
Ông Đặng Phước Thành bỏ ngang 
con đường quan trường, nhưng 
cho đến nay ông vẫn là đảng viên 
với nhiều năm tuổi đảng. Vinasun 
nằm trong số ít những công ty tư 
nhân giống các công ty nhà nước 
ở chỗ có hẳn một đảng bộ với trên 
100 đảng viên. Nhiều các bộ nhà 
nước đã nghỉ hưu về làm việc cho 
ông Thành.
     Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng 

Giám Đốc phụ trách tài chính 
Vinasun nhận xét ông Thành là 
người lãnh đạo là người có tầm 
nhìn và khả năng đưa ra quyết 
định hợp thời điểm. “Trong 
hoạt động kinh doanh và phát 
triển công ty có những lúc cần 
quyết đoán dựa trên nền tảng 
có phản biện nhưng không đi 

theo số đông, không thể làm hài 
lòng mọi người ở một thời điểm, 
nhưng về dài hạn thì tốt”, ông 
Minh nói. Năm 2008, Vinasun 
niêm yết cổ phiếu trên thị trường 
chứng khoán vào thời điểm 
không được coi là tốt. Sau đó, 
ông Thành tiếp tục đưa quyết 
định phát hành cổ phiếu mặc 
dù gặp phải sự phản đối của một 
số cổ đông.
     Kết quả việc phát hành tạo ra 
thêm thặng dư vốn giúp Vinasun 
đẩy mạnh đội ngũ xe taxi, giành 
thị phần trong thời điểm chi 
phí vay vốn cao. Nhìn lại, ông 
Thành nói: “Những lời khuyên 
tốt thì mình nhận, lời khuyên 
không tốt thì không nhận”. 
Một trong những lời khuyên 
tốt mà ông Thành thường nhắc 
đến là lời khuyên của quỹ đầu 
tư Temasek, cho rằng Vinasun 
nên tập trung vào ngành kinh 
doanh chính của mình, không 
nên dàn trải sang những ngành 
khác. Điều này giúp ông Thành 
đưa ra quyết định sớm, rút khỏi 
bất động sản, mà cụ thể là thoái 
vốn ở dự án tòa nhà ở đường 
Thủ Khoa Huân, thu về 400 tỉ 
đồng năm 2010. “Anh Thành 
hiểu thị trường rất rõ và rất có 
kỷ luật trong việc thực hiện 
chiến lược”, một chuyên viên 
đầu tư của Temasek nhận xét. 
“Anh Thành từng muốn làm bất 
động sản, muốn đầu tư hàng 

không, ấp ủ những dự án rất lớn, 
nhưng chúng tôi cho rằng trên 
thế giới chưa có công ty nào 
đa ngành, bát nháo mà thành 
công”. Temasek đầu tư sớm vào 
Vinasun nhưng cũng rút ra sớm 
nên lại bị lỗ trong khoản đầu tư 
này.
    Giờ đây, song song với việc 

củng cố vị thế trên thị trường 
TP.HCM, Vinasun đang mở rộng 
ra miền Trung và Hà Nội. Ông 
Thành nhìn thấy cơ hội lớn trên 
thị trường taxi Hà Nội, nơi có 
đến gần 100 hãng taxi nhưng 
đa số hoạt động tự phát, thiếu 
thương hiệu có uy tín, chuyên 
nghiệp. Tỏ ra thận trọng, ông 
Thành không phê phán các 
công ty trên thị trường mà cho 
rằng cơ hội nằm ở chỗ tăng thu 
nhập cho những tài xế taxi Hà 
Nội, hiện nay thu nhập trung 
bình chỉ khoảng 4 - 5 triệu 
đồng/ tháng. Vinasun hứa hẹn 
thu nhập của họ sẽ tăng lên mức 
trung bình khoảng 8 triệu đồng/ 
tháng, đồng thời áp dụng chiến 
lược phát triển, đào tạo bài bản. 
“Tôi tự tin rằng năm 2014, kinh 
tế sẽ tốt hơn”, ông Thành nói.
    Những tháng cuối năm, rất khó 
hẹn gặp ông Thành ở TP. HCM, 
ngay cả nhiều cán bộ quản lý 
trong công ty cả tháng cũng chỉ 
gặp ông được một lần. Khi được 
hỏi, ông Thành cười trả lời: “Tôi 
về quê trồng rau, thư giãn”. Bên 
cạnh Vinasun, ông Thành còn 
đang đầu tư vào nông nghiệp, 
trong đó có 40 héc ta trồng bưởi 
da xanh ở Củ Chi. Ông chủ kinh 
doanh taxi gốc miệt vườn tuyên 
bố: “Vài năm tới, bưởi da xanh 
các bạn mua siêu thị sẽ là bưởi 
trồng trên đất Củ Chi”.  

‘‘CÁI GÌ CŨNG CÓ ĐỈNH CAO VÀ SẼ ĐI XUỐNG, 
NÊN TÔI KHÔNG ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NỮA, LẤY 
TIỀN LÀM TAXI.”
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Niềm tin vững chắc

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2014)
Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam:

     Vai trò đi tiên phong
   Làm việc trong DNTN, điều 
người lao động sợ nhất là thu nhập 
không cao và dễ mất việc. Khi có tổ 
chức Đảng lãnh đạo tại chỗ người 
lao động yên tâm hơn. Nhất là khi 
nhìn thấy sự phát triển nhanh và 
bền vững, người lao động tin cậy và 
dốc lòng vì công việc chung. Hơn 
10 năm qua, Đảng bộ Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam xứng đáng 
là niềm tin vững chắc của tập thể 
người lao động.
    Những đảng viên đang công tác 
ở Vinasun, dù sinh hoạt tại Đảng 
bộ công ty hay ở địa phương đều 
giữ vững phẩm chất chính trị, 
gương mẫu trong sinh hoạt, tận tụy 
trong công việc là lực lượng chính 
yếu lãnh đạo công ty ngày càng 
phát triển. Nhiều người giữ những 
vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ 
chức điều hành công ty. Ở Vinasun, 
uy tín của Đảng bộ đã tạo nên sự 
đồng thuận cao từ chủ sở hữu (cổ 
đông), đội ngũ lãnh đạo đến người 
lao động. Sự đồng lòng này là cơ sở 
để công ty phát triển nhanh và bền 
vững. Điều này trở thành cơ sở rất 
thuận lợi khi triển khai quy chế dân 
chủ trong doanh nghiệp.
   Những năm vừa qua, Vinasun giải 
quyết việc làm cho số lao động khá 
lớn đến từ khắp vùng miền, nhân 
số hiện nay đã lên đến gần 14.000 

người. Mối quan hệ giữa người sử 
dụng lao động và người lao động 
vì vậy phải được ưu tiên hàng đầu. 
Nhận thức rõ việc thực hiện quy 
chế dân chủ trong doanh nghiệp là 
một nhiệm vụ chính trị quan trọng 
mang lại hiệu quả về sự ổn định 
phát triển kinh doanh, tính cộng 
đồng và đoàn kết cao gắn chắt quá 
trình xây dựng văn hóa Vinasun - 
trong đó lực lượng nòng cốt là tổ 
chức Đảng, Ban Tổng giám đốc, 
Công đoàn và Đoàn TNCSHCM. 
Từ đó, Công ty đã chỉ đạo triển 
khai, quán triệt đến toàn thể đảng 
viên, đoàn viên và hội viên, cán 
bộ chủ chốt các phòng ban đơn vị 
và người lao động các chỉ thị, nghị 
định về quy chế dân chủ của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ 
ban hành cũng như các văn bản 
của quận ủy quận 5.
    Với thuận lợi là trong Hội đồng 
Quản trị và Ban Tổng giám đốc 
đều có thành viên là đảng viên 
nên việc phối hợp hoạt động 
rất tốt nhằm mục tiêu phát triển 
kinh doanh có hiệu quả, tăng lợi 
nhuận, nâng cao đời sống người 
lao động, hoàn thành các mục tiêu, 
chỉ tiêu, kế hoạch công tác. Hơn 
nữa, là công ty cổ phần đại chúng 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán hoạt động theo nguyên tắc 
công khai minh bạch và đúng luật 
công bố thông tin. Nhờ đó người 

lao động được biết chính xác về 
toàn bộ hoạt động của công ty, từ 
chính sách nhân sự, chi phí hoạt 
động, lương, thưởng, hiệu quả kinh 
doanh, trích lập quỹ phúc lợi, khen 
thưởng… đến phương án, kế hoạch 
kinh doanh, kế hoạch tài chánh, 
chiến lược phát triển cho những 
năm kế tiếp…
    Cơ chế phối hợp giữa lãnh đạo 
doanh nghiệp và công đoàn như 
tại hội nghị người lao động, lãnh 
đạo công ty tạo điều kiện để công 
nhân, lao động dân chủ tham gia 
bàn bạc, xây dựng và cam kết thực 
hiện kế hoạch, công khai nhiệm 
vụ chung về đầu tư phát triển và 
các chế độ chính sách liên quan 
đến người lao động. Tổng giám đốc 
và Công đoàn ký kết thoả ước lao 
động tập thể trong đó chú trọng cao 
quyền lợi của người lao động không 
chỉ chế độ lương thưởng mà còn 
quan tâm chăm sóc chế độ phúc 
lợi và trợ cấp cho người lao động và 
người thân, cụ thể theo định mức 
hợp lý. 
Ưu tiên quyền lợi cho NLĐ
    Việc triển khai quy chế dân chủ 
trong doanh nghiệp đã làm cho 
mọi người có nhận thức cơ bản về 
mục đích thực hiện dân chủ ở công 
ty, tạo điều kiện cho người lao động 
được biết, được tham gia ý kiến, 
được quyết định và giám sát những 

Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam với 89 Đảng viên sinh hoạt tại 7 Chi bộ - là một trong 7 đảng bộ được 
Quận ủy Quận 5 công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013, được tặng 2 giấy khen nhờ 
thành tích đã hoàn thành xuất sắc công tác công tác kiểm tra, giám sát từ năm 2008 đến năm 2012 và công tác 
dân vận - thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2013. Bí thư Đảng ủy Trương Đình Quý và Chủ tịch HĐQT Đặng 
Phước Thành cũng vinh dự được Quận ủy Quận 5 công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 
liền (2011-2013).
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vấn đề có liên quan đến quyền, lợi 
ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
mình. Công ty tạo điều kiện để các 
tổ chức đoàn thể hoạt động trong 
việc thực hiện quyền dân chủ cho 
người lao động.
    Công ty đã cụ thể hóa nội dung 
phối hợp và phương thức phối hợp 
trong thực hiện quy chế dân chủ 
cơ sở, tổ chức, quản lý phong trào 
thi đua, kiểm tra, giám sát và bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng 
cho người lao động. Trong từng lĩnh 
vực, việc nào thuộc chính quyền, 
đoàn thể tham gia thực hiện; việc 
nào thuộc quyền đoàn thể, chính 
quyền tham gia ý kiến và tạo điều 
kiện thực hiện,  thỏa ước lao động 
tập thể và hợp đồng lao động đã ký 
kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần của người lao động. 
    Nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả thực hiện quy chế dân 
chủ, Công ty đưa ra nhiều giải pháp 
cụ thể để xây dựng và triển khai 
tốt trên cơ sở phù hợp điều kiện 
thực tế và luật pháp như nội quy, 
quy chế làm việc; quy chế thi đua 
khen thưởng, kỷ luật và các tiêu chí 
cho từng đối tượng, từng thời điểm 
cụ thể nếu có thay đổi cũng theo 

hướng có lợi cho người lao động; 
thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 
thưởng lễ tết, thưởng lái xe ….
“… Ánh dương xây đời mới…”
    Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
TNCS cơ sở, Hội Cựu chiến binh, 
Hội Chữ thập đỏ đã xây dựng và 
phát triển mạnh, thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của 
đoàn thể. Công ty cung cấp đầy đủ 
các phương tiện làm việc, thời gian 
và kinh phí để công đoàn và các 
đoàn thể hoạt động có hiệu quả. 
Nhờ vậy, các đoàn thể - đặc biệt là 
công đoàn - đã phát huy được vai 
trò tham gia giám sát, kiểm tra và 
chủ trì trong việc thực hiện quy chế 
dân chủ, quy chế công khai những 
việc cán bộ nhân viên phải được 
biết, tổ chức quản lý các phong 
trào thi đua và các hoạt động liên 
quan đến giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, liên quan đến chế độ chính 
sách và phúc lợi xã hội theo quy 
định của pháp luật. 
    Các tổ chức đoàn thể công ty 
hàng năm đều được xếp loại vững 
mạnh. Hiện nay Công đoàn Cơ sở 
Công ty có 2.085 đoàn viên, 27 
công đoàn bộ phận và 5 tổ công 

đoàn trực thuộc; Đoàn TNCS cơ sở 
có 193 đoàn viên tại 8 chi đoàn; 
Hội Cựu chiến binh có 48 hội viên, 
Hội Chữ thập đỏ có 35 hội viên. 
    Bí thư Đảng uỷ Công ty - ông 
Trương Đình Quý đánh giá chính 
nhờ phát huy tốt quy chế phối hợp 
Đảng uỷ HĐQT Ban TGĐ, chú 
trọng đoàn kết đảng viên-quần 
chúng thực hiện mối quan hệ hợp 
tác, bình đẳng vì lợi ích của người 
lao động và doanh nghiệp vì mục 
tiêu chung đã giúp công ty đạt 
nhiều thành quả quan trọng, đảm 
bảo tốc độ tăng trưởng khá cao, 
hoàn thành vượt mức tất cả các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thu 
nhập của người lao động. Công ty 
đã chú trọng phổ biến đầy đủ các 
chế độ chính sách có liên quan 
trực tiếp đến người lao động. Việc 
gắn liền thực hiện quy chế dân 
chủ với xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp là nền tảng phát triển bền 
vững của Công ty.
    Những nỗ lực ấy đã được đền 
đáp bằng sự tin tưởng của người 
lao động với Đảng bộ và các 
đoàn thể quần chúng, là sự 
gắn kết một lòng với mái 
nhà chung Vinasun. 
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Khối Xưởng:
Thực hiện cải tiến để 
tiết kiệm chi phí

Vào những ngày cuối năm 2013, khối Xưởng đã tổ chức 
nghiệm thu chiếc máy thu hồi – lọc và sạc gas tự động 
do chi đoàn Thanh niên xưởng Thành Công sản xuất. 
Đây là chiếc máy hoạt động theo chu trình khép kín: 
Hút và lọc tách nước và tạp chất ra khỏi gas lạnh sau 
đó sạc gas tinh vào lại xe trong khoảng thời gian lập 
trình 11 phút/xe. Theo ước tính của khối Xưởng, chiếc 
máy sẽ giúp công ty tiết kiệm được 570 triệu đồng/
năm. Ông Đặng Phước Thăng – Giám đốc khối Xưởng 
chia sẻ ý tưởng sáng tạo chiếc máy này.

    Xin ông cho biết ý tưởng sản xuất 
máy thu hồi - lọc và sạc gas tự động 
bắt nguồn từ đâu?
     Hiện nay chúng tôi có hai chiếc 
máy thu hồi - lọc và sạc gas tự động có 
xuất xứ từ Italy đặt tại xưởng 1 và xưởng 
2.  Trong lúc họp khối tất cả các xưởng 
xin ý kiến mua thêm máy mới để đáp 
ứng kịp thời cho gần 5.000 chiếc taxi. 
Máy Italy có giá 90 triệu đồng/chiếc, 
máy Trung Quốc 57 triệu đồng/chiếc. 
Nhưng đối với máy Trung Quốc tôi lo 
ngại không an toàn về mặt kỹ thuật. 
Máy Italy nếu mua mỗi xưởng một cái 
e rằng không đủ công suất, mua 2 cái 
thì chi phí quá lớn. Tôi suy nghĩ máy 
do con người làm ra, Trung Quốc, Italy 
chế tạo được sao mình không tự chế? 
Sau khi nung nấu ý tưởng này mất 
khoảng tháng rưỡi, tôi mời tất cả các 
bộ phận chuyên môn lên họp, đề nghị 
họ tham gia chế tạo chiếc máy thử 

nghiệm, tôi sẽ hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. Tôi bảo với anh 
em tiền do tôi ứng nếu thành 
công sẽ đề xuất công ty thanh 
toán lại, còn nếu thất bại tôi 
chịu. Nhưng là người đã từng 
học ngành chế tạo thiết bị máy 
móc tôi biết chắc chắn mình 
sẽ cùng đội ngũ công nhân làm 
được. Tôi mang 1.000USD đi 
đổi, đưa tiền cho anh em mua 
thiết bị. Ê kíp thực hiện gồm 7 
người, trong đó anh Giang Viễn 
Chinh, Lê Minh Nhựt làm chủ 
đề tài và anh Trần Văn Bảy - 
một thợ tiện lão làng, 4 người 
còn lại hỗ trợ mua hàng, sơn 
phết… Khi làm đến bộ phận 
lọc gas và giải nhiệt gas, anh 
em lên báo cáo với tôi không 
làm được. Nếu không làm được 
bộ phận này làm sao tiết kiệm 

được chi phí? Chúng ta vẫn 
phải xả gas cũ bơm gas mới vừa 
đắt tiền vừa gây ô nhiễm môi 
trường. Không chùn bước, tôi 
cho mở cái máy Italy để nghiên 
cứu cấu tạo bên trong, trục trặc 
tôi chịu trách nhiệm với công 
ty. Sau khi anh em nghiên cứu 
máy mẫu xong, tôi cắt cử người 
đi ra khu vực Hà Tôn Quyền, 
Q.5 cắt nhôm khối zin nhập 
khẩu từ nước ngoài mang về 
cho anh em đích thân chế 
tạo, gia công. Riêng bình gas 
chúng tôi đặt hàng Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 3.
   Kết quả thành công, máy 
vận hành êm ru, không nóng. 
Giá thành chiếc máy rẻ hơn 
cả hàng Trung Quốc, tổng chi 
phí là 18 triệu đồng. Chiếc máy 

NGỌC HÂN

Đồng hành cùng Vinasun14
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đã được ban Tổng giám đốc công 
ty nghiệm thu, Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 
kiểm định, dán tem. Được lãnh đạo 
công ty phê duyệt hiện nay chúng 
tôi đang tiến hành sản xuất hàng loạt 
thêm 10 máy nữa để trang bị cho 5 
xưởng. Trước khi làm chiếc máy này 
chúng tôi cũng đã chế tạo hàng loạt 
máy dập, gia công các thiết bị khác.
     Cụ thể là những thiết bị nào, 
thưa ông? 
    Ngoài công tác sửa chữa thế nào để 
đảm bảo chất lượng tốt hạn chế được 
lượng xe hư hao quay lại xưởng làm 
mất thời gian kinh doanh. Chúng tôi 
cũng muốn nâng cao trình độ nghiệp 
vụ của đội ngũ kỹ sư, công nhân lành 
nghề. Không dừng ở sửa chữa mà 
phải bước qua lĩnh vực nghiên cứu 
chế tạo dựa trên tiêu chí tiết kiệm 
chi phí mang lại lợi ích cho công ty. 
Nếu các thiết bị nào hư mẻ cũng đều 

thay mới thì chi phí sửa chữa sẽ 
đội lên cao. Do vậy, đây không 
phải là chiếc máy đầu tiên khối 
Xưởng tạo ra, trước đó chúng tôi 
đã làm nhiều loại máy móc như 
máy phục hồi rotuyn, máy dập 
bố ly hợp, bố thắng, v.v…
    Đơn vị ông có tính toán khoản 
chi phí đã tiết kiệm được nhờ 
những sáng kiến mới không?
   Nói về bố ly hợp (phíp Amada), 
mua mới giá 850.000đ sử dụng 
12 tháng nhưng ở đây chúng tôi 
dập giá thành 300.000đ/2 cái 
cho xe sử dụng 12 tháng (do gia 
công lại nên thời hạn sử dụng 1 
cái phíp amada chỉ có 6 tháng). 
Như vậy, mỗi chiếc taxi 1 năm 
tiết kiệm được 550.000đ. 
Máy phục hồi rotuyn chúng 
tôi dùng máy nén thủy lực ép 
rotuyn cũ lại, bộ phận rotuyn 
sau khi phục hồi sử dụng được 
thêm 10 tháng thay vì mua mới, 
giá thành hàng chính hãng là 
380.000đ thời hạn sử dụng 12 
tháng. Đối với sản phẩm này 
chúng ta tiết kiệm cũng khá 
nhiều tiền. 
    Bố thắng trước đây không 
tạo được rãnh thoát bẩn, nay 
chúng tôi cũng đã làm được cho 
cát bụi lọt xuống 2 rãnh, tránh 
tình trạng xe kêu keng két do 
cát dính vào bố thắng như trước 
đây, kéo dài được thời gian sử 
dụng.  
    Ngoài ra, trong lĩnh vực bạc 
đạn, thời hạn sử dụng bạc đạn 
là 6 tháng, mỗi xe có vô số ổ bạc 
đạn lớn nhỏ. Ví dụ bạc đạn hiệu 
NSK dùng 6 tháng, thế thì 1 

năm xe về xưởng 2 lần, mỗi lần 
mất 1 tiếng rưỡi để cẩu xe thay 
bạc đạn, gần 5.000 xe sẽ mất 
khá nhiều thời gian và kinh phí. 
Riêng bạc đạn một số thương 
hiệu khác giá khá cao. Vì vậy, 
tôi yêu cầu nhân viên mang tất 
cả các loại bạc đạn lớn nhỏ lên 
cho tôi, tôi phát hiện hai điều: 
Thứ nhất mỡ bò ký đang dùng 
tuy giá rẻ nhưng độ bôi trơn 
kém, thứ hai ổ bạc đạn không 
được cho vô mỡ mà nhà sản 
xuất chỉ cho vô mỡ 1 đường chỉ 
nhỏ rồi đậy nắp lại. Trong quá 
trình vận hành kinh loại ma sát 
sẽ nóng lên, lượng mỡ chảy ra 
không đủ, xảy ra hiệu ứng cực 
nóng sẽ phá rổ bi. Cho nên tôi 
yêu cầu bỏ mỡ bò kg chuyển 
sang xài mỡ bò lon Castrol, mở 
bạc đạn bôi mỡ đầy rồi đóng lại, 
sau đó các xưởng báo cáo bạc 
đạn xài trên 12 tháng, tiết kiệm 
được khối chi phí và thời gian 
xe về xưởng.  
    Ngoài những máy móc, sáng 
kiến trên. Khối xưởng chúng tôi 
cũng đang nghiên cứu những 
phương án mới trong năm 2014 
để tối đa hóa thời gian xe về 
xưởng sửa chữa. Đồng thời tạo 
điều kiện cho toàn thể kỹ sư, thợ 
lành nghề lâu năm phát huy tài 
năng và sức sáng tạo của mình. 
Đối với những công nhân mới 
đây là cơ hội học hỏi tốt để họ 
cọ sát với những công trình sát 
tạo thực tế, qua đó nâng cao tay 
nghề, trình độ chuyên môn. 

Xin cảm ơn ông!

Ưu điểm máy thu hồi – lọc 
và sạc gas tự động:
- Máy vận hành êm, không 
nóng.
- Thời gian đáp ứng nhanh: 
Rút gas và lọc 5 phút, rút chân 
không 5 phút, sạc gas vào xe 
1 phút.
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn 
khi sử dụng.
- Không gây ô nhiễm môi 
trường. 

15Xuân Giáp Ngọ
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    Bằng cách nào anh đạt giải thưởng 
cấp công ty? 
    Tôi vào Vinasun tháng 8/2006, năm 
đầu tiên tôi không có giải thưởng, 
chạy chưa hết mình cuối cùng tôi chỉ 
đạt giải nhất đội. Những năm về sau 
tôi cố gắng và luôn đạt giải doanh thu 
cấp công ty. Đối với tôi mỗi năm kinh 
doanh là một cuộc chạy marathon 
mới. Nhiều đồng nghiệp nghĩ rằng tôi 
đã có kinh nghiệm lái xe trước khi vào 
Vinasun nhưng thực tế tôi bán hàng ở 
chợ Cầu Muối. Số là mẹ tôi có vựa bỏ 
sỉ hành tỏi, anh em tôi cùng ra chợ 
phụ mẹ. Sau này chợ giải tỏa, làm 
ăn chịu sự cạnh tranh gay gắt, kinh 

Tổng kết năm 2013 Trần Tấn Hòa, tài xế thuộc đội 65 chi nhánh 7 đạt hạng 5 doanh thu cao cấp công 
ty với doanh thu 3.107.000đ/ca. Ngoài ra anh còn nhận giải thưởng chi nhánh với thành tích hạng 2 
bảo quản xe tốt. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên anh Hòa nhận giải mà lien tục nhiều 
năm anh đều nằm trong Top 5 doanh thu cao nhất công ty trong khi nhiều đồng nghiệp của anh lần 
lượt rời khỏi Top trước những sát thủ doanh thu trẻ tuổi khỏe mạnh và đầy năng động. Bí quyết nào 
để anh trụ giải? Cuộc trò chuyện dưới đây sẽ cho thấy toàn bộ hành trình kinh doanh của bác tài Hòa 
suốt 6 năm qua.  

MINH ANH

doanh gặp khó khăn, vì vậy tôi 
buộc phải chuyển nghề. Cho 
nên đối với lĩnh vực này tôi là 
lính mới hoàn toàn. 
Hai năm nay tôi xếp hạng 5 
doanh thu cao cấp công ty, 
thấp hơn những năm trước. Có 
lẽ “hạn” của mình nên không 
thuận lợi chăng? Nói thế thôi 
chứ các anh em giỏi hơn tôi. 
Còn nhớ, có năm tôi đứng hạng 
3 thua anh bạn hạng nhì có 
500đ/ca. Những anh em đạt 
giải cao cùng thời với tôi trước 
đây như anh Tiếc, anh Quyền… 
đã rơi khỏi Top trong khi tôi 

vẫn còn trụ lại. Điều này khiến 
tôi rất vui. Tuy xưa giờ chạy xe 
tôi không chăm chăm vào giải 
thưởng nhưng được giải cũng là 
niềm tự hào, hạnh phúc.
    Có lẽ nhờ kinh nghiệm nhiều 
năm bán hàng ngoài chợ tôi 
nắm bắt, hiểu tâm lý khách 
hàng và đã phục vụ khách tốt, 
công việc lái taxi nhờ vậy thuận 
lợi, may mắn đắt khách, có thu 
nhập ổn định. Điều tôi tâm đắt 
nhất khi đi lái taxi Vinasun đó 
là ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chu. 
Nhớ lại những ngày bôn ba 
ngoài chợ vô cùng cơ cực, cả 

Bác tài 
Trần Tấn Hòa
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người vấy bẩn, mùi mồ hôi, rác cứ xộc  
vào mũi. Tôi mừng vì công việc được 
thay đổi theo chiều hướng tốt, tích cực. 
Tôi nghĩ đơn giản: cố gắng chạy nhiều 
giờ, được mức lương cao và kết quả nhận 
giải thưởng.
    Anh bảo rằng rất hiểu tâm lý khách 
hàng, vậy anh có lực lượng khách quen 
khá đông chứ?
Không nhiều nhưng đa phần họ đi xa và 
khá “chung thủy” với tôi. Tôi có khoảng 
5 - 10 người khách mối bao gồm khách 
công ty và bên ngoài. Trong đó tôi có vị 
khách hay đi Tây Ninh, mỗi lần đi về là 
bo tôi 500.000đ, hay có cô bé thường alo 
tôi đi Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ý kiến 
của khách quen trụ lại xe tôi vì tôi chạy 
xe đàng hoàng, xe sạch sẽ, phục vụ tốt, 
đi một lần có ấn tượng xin số lần sau đi 
tiếp. Tuy nhiên, đối với những vị khách 
mối khi cần đi xa Tây Ninh, Đồng Nai, 
miền Tây họ sẽ gọi tôi, đi gần kêu xe 
khác để tránh chờ đợi. 
    Có thể tiết lộ “chiêu” chìu khách của 
anh?
Trong 6 năm đưa đón khách tôi gặp 
nhiều vị cực kỳ khó chịu. “Sống lâu lên 
lão làng”, từng nhìn mặt, tâm sự với 
hàng vạn người tôi cũng “luyện” được 
phản xạ có điều kiện. trông vị nào mặt 
mũi nghiêm như Bao Công hay mặt đỏ 
phừng phừng giống Trương Phi tôi biết 
ngay mình cần “ngậm miệng”, im thin 
thít lái xe thật êm. Thế nhưng, đôi khi 
họ nào để yên, vẫn cố tính kiếm chuyện, 
bắt bẻ ra lệnh quẹo vào ngõ hẻm bé tẹo, 
bẻ qua ngã tư gắn biển cấm xe hơi… bao 
nhiêu bực mình, giận dữ họ đổ cho tài 
xế. Có nhiều “bác” cực kỳ lạ, gây lộn 
dưới đất lên xe muốn “xực” luôn mình. 

Những lúc như thế tôi biết há 
miệng là chết ngay, phải nín 
như con hến cắm cúi chạy 
cầu mong đường thông thoáng 
mau đến nơi. Thỉnh thoảng có 
mấy anh Tây kêu mình quẹo 
vào đường cấm có công an 
đang đứng hiên ngang, thử hỏi 
làm sao tôi chạy được. Công 
việc này có vui có buồn, đôi 
lúc cũng ức chế, nhưng rồi 
mọi thứ cũng trôi qua... 
    Mỗi bác tài đều có cách 
riêng để săn được khách, còn 
anh thì sao?
    Theo tôi, để có doanh thu 
cao phải gọi là… đẳng cấp 
chạy taxi, lái xe ra đường phải 
lanh lẹ chút xíu, rành đường, 
biết nhiều điểm để… me và 
đặc biệt phải chạy nhiều giờ 
hơn đồng nghiệp. Thời gian 

chạy chính là yếu tố quan 
trọng quyết định sự chênh 
lệch doanh thu. Bởi vậy mới 
gọi đẳng cấp, nó thể hiện sức 
bền, kiên trì chịu khó đeo bám 
khách ngày đêm. Thứ hạng 
tôi không bằng đồng nghiệp 
là do thời gian kinh doanh 
của tôi không dài bằng. Tôi 
thường đuối phải “gác kiếm” 
lúc nửa đêm. Thế nhưng, qua 
đợt tổng kết năm tôi chợt nhận 
ra Top công ty chạy dữ quá. 
Muốn trụ hạng hay tăng hạng 
tôi cần phải chạy nhiều giờ 
hơn. Vì vậy mấy tháng nay 
thôi “luyện” thức đêm kinh 
doanh, doanh thu đạt 3,2 - 
4 triệu đồng/ca. Tuy nhiên, 
không phải đêm nào thức 
cũng có khách. Tôi có khoảng 
thời gian nghỉ ngơi… giữa giờ 
lúc vắng khách để nhâm nhi 
ly cà phê, nhắm mắt dưỡng 
thần lấy sức vài giờ sau chạy 
tiếp. Bản thân tôi không hay 

hơn đồng nghiệp, tôi cũng 
chạy điểm đài, điểm tiếp thị 
(có ít xe xếp tài), bến xe, bệnh 
viện… nhưng tăng thời gian 
kinh doanh thế thôi. Hôm nào 
ế khách khoảng 8 - 9 giờ sáng 
là tôi biết ngay. 
    Kinh tế gia đình anh thế 
nào    kể từ khi anh đi lái taxi?
    Tôi có vợ và một con, vợ 
tôi trước đây cũng đi may 
nhưng nay con có con nhỏ, 
cháu mới 4 tuổi đành ở nhà 
đưa rước cháu đi học. Tiền 
lương lái taxi ngoài trang trải 
chi phí gia đình, lo vợ con, 
hiếu hỷ cho mẹ vui. Mỗi năm 
tôi dư khoảng 50 triệu đồng. 
Nhờ khoảng dư này năm 2011 
tôi mới mua được căn nhà 4 
x 5m (có gác) giá hơn 300 
triệu đồng ở Bình Hưng (Bình 

Chánh) tiếp giáp với Q.8 (nhà 
giấy tờ tay). 2 năm qua tôi cho 
thuê và đầu năm nay mới dọn 
về ở. Tuy chạy taxi cực, không 
thể làm giàu nhưng nó giúp 
nhiều người thoát nghèo, có 
cuộc sống ổn định, mua sắm 
được những thiết bị tiện nghi 
tối thiểu cho gia đình. 
    Vài tháng nay doanh thu 
trung bình của tôi từ 3,2 - 3,7 
triệu đồng/ca, ngày ế khách 
thấp nhất là 2,8 triệu đồng. Có 
hôm chạy đến 11 giờ đêm 
khách gọi đi Đà Lạt tôi ôm ca 
luôn. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi 
kiếm được 15 - 16 triệu đồng. 
Nhiều lúc tôi cũng nản khi 
mang xe ra đường đương đầu 
đủ thứ vấn đề về khách hàng 
hạch sách, công an tuýt còi… 
nhưng khi về đội trông thấy 
bảng doanh thu, “tám” với 
đồng nghiệp lại lên tinh 
thần. Nói chung, chưa về 
đội là chưa an tâm  

Thành tích doanh thu cao cấp 
công ty gần nhất:
-Năm 2011: Hạng 4, doanh thu 
2.680.000đ/ca.
-Năm 2012: Hạng 5, doanh thu 
2.929.000đ/ca.
-Năm 2013: 
+ Hạng 5, doanh thu 3.107.000đ/
ca.
+ Hạng 2 bảo quản xe tốt nhất 
chi nhánh.

Những anh em đạt giải cao cùng thời với tôi trước đây như 
anh Tiếc, anh Quyền… đã rơi khỏi Top trong khi tôi vẫn còn 
trụ lại. Điều này khiến tôi rất vui. Tuy xưa giờ chạy xe tôi 
không chăm chăm vào giải thưởng nhưng được giải cũng 
là niềm tự hào, hạnh phúc.
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    Tình bạn đẹp sau tay lái  
    Theo lời Nguyễn Anh Tuấn, hai 
đứa “bắt cặp” với nhau mười tám năm  
trước, khi học lớp 8. Như vậy, sau 2 
năm Tuấn theo cha mẹ chuyển vào 
Nam ở, Thăng trở thành người bạn 
thân nhất của Tuấn. Cả hai gần nhà 
cùng rủ nhau đi học, đi chơi, cùng ôn 
bài… “Nhà tôi có 1 chị gái và 1 em 
gái, có mình tôi là con trai. Vì vậy, tôi 
với Tuấn thân như anh em, cha mẹ 
hai bên đều quý chúng tôi và xem cả 
hai như con trai trong gia đình. Thời 
gian sau, khi ba mẹ Thăng bán nhà về 
Long An chúng tôi vẫn thường xuyên 
liên lạc” - Tuấn kể. 
    Việc học dở dang, Thăng đi làm 
bảo vệ còn Tuấn lấy được bằng lái đi 
làm cho một số nơi, năm 2004 Tuấn 

Năm 2013 giải thưởng hạng 4 bảo quản xe tốt được trao cho 4 tài xế. Trong đó có hai người chạy chung 
tài 4905 thuộc đội 62 chi nhánh 11 là Nguyễn Anh Tuấn và Vũ Văn Thăng. Cả hai bắt đầu chạy chung 
với nhau năm 2011, đến năm 2012 họ giành được giải nhất bảo quản xe tốt chi nhánh và năm 2013 
tăng hạng nhận giải công ty. Điều đặc biệt họ là đôi bạn “nối khố” từ thời còn học cấp hai.

NGỌC MINH

vào Vinasun lái taxi. Nhận 
thấy lương bổng lái taxi tốt hơn 
nhiều so với lương bảo vệ của 
Thăng, Tuấn khuyên bạn dành 
thời gian đi học lái xe, sau đó 
cũng chính anh xin cho Thăng 
vào Vinasun với mình. 
    Tuấn tiết lộ, bạn thân chạy 
chung xe rất thuận lợi, rất hay 
mà những cặp đôi chạy chung 
khác khó thực hiện được. Đó là 
không bao giờ tính toán thiệt 
hơn, những khoản chi phí nhỏ 
không cần lăn tăn, tính toán 
chi li chi cho mệt. Cả hai đều 
ý thức tự giác cao, người này 
luôn nghĩ cho người kia. Ví 
như đến hạng thay nhớt bạn 
bận người kia thay giúp hay 

nếu tiện đường người đang 
kinh doanh thay luôn. Còn xe 
bể bánh người phát hiện sẽ lo 
đi vá, không kịp thời gian thì 
thông báo cho bạn biết bởi vì 
cả hai luôn lo lắng cho an toàn 
của nhau. Hôm nào thấy bạn 
mệt, người khỏe mạnh xót bạn 
quan tâm theo cách rất… đàn 
ông: “Mày mệt hả, về đi mai 
tao làm cho” và dành lấy phần 
việc của bạn về mình. Cả Tuấn 
và Thăng rất hiểu ý nhau bởi vì 
ngoài tình đồng nghiệp họ có 
tình bạn thân thiết. Vì vậy chỉ 
cần nhìn mắt bạn, người kia 
đã đọc ý nghĩ bạn mình muốn 
gì, cần gì. Tuấn cười khoe “Đội 
trưởng khen tôi và Thăng là 
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Đôi bạn thân
                nhận giải xe đẹp
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đội bạn chí cốt, cặp đôi đồng nghiệp 
hoàn hảo”. 
    Cạnh đó, tính tình cả hai đứa đều 
cẩn thận, lo chăm sóc xe tốt, bảo 
dưỡng bảo trì xe thường xuyên. Ai 
xuống ca có nhiệm vụ lau chùi xe 
cho sạch sẽ để bạn mình có một ngày 
kinh doanh thuận lợi. Tuấn cho biết 
cậu có thói quen lau chùi xe sạch sẽ, 
nếu xe dơ hay xe trầy là không chịu 
được. “Trước đây tôi không “ngâm 
cứu” thằng bạn mình có thuộc tuýp 
người giữa xe sạch hay không nhưng 
khi lái chung tôi phát hiện Thăng nó 
còn cẩn thận và sạch sẽ hơn cả tôi. 
Chính vì vậy tính tình hai đứa rất hợp, 
không có điểm nào chê trách”. 
    Giúp nhau giữ khách mối
    Tuấn còn cho biết thêm, mười mấy 
năm làm bạn, hai đứa chưa bao giờ cãi 
cọ mà rất tôn trọng nhau. Khi mang xe 
đi thi, Thăng không nghĩ xe có thể đạt 
giải công ty nhưng Tuấn tuyên bố chắc 
nịch với bạn sẽ được giải dù chưa biết 
giải đội, chi nhánh hay công ty. Bởi vì 
Tuấn đã có kinh nghiệm nhiều năm 
dành giải xe đẹp. Theo Tuấn, xe có 
đẹp khách mới khen và thường xuyên 
đi. Như vậy sẽ “câu” được khách mối. 
Cậu nói: “Tôi có nhiều khách mối, có 
khi một ngày tôi chạy 7 - 8 cuốc xe 
đã trên 2 triệu đồng. Tôi và Thăng 
có cách chạy khách nhau, tôi thường 
xếp tài, me khách mối vùng ven còn 
Thăng thường xuyên chạy khu trung 

tâm thành phố. Thỉnh thoảng 
khách mối của tôi gọi nhằm 
lúc Thăng đang chạy tôi lại gọi 
cho cậu đấy đến chở và ngược 
lại, thỉnh thoảng vị khách mối 
của Thăng ở đường Phạm Ngọc 
Thạch đi Bình Dương đến ca 
tôi cũng qua chở”.
    Đặc biệt, Tuấn có một khách 
mối quẹt thẻ ngày nào cũng đi 
làm sau giờ giao ca. Vì vậy, 
ngày xuống ca của Tuấn, sau 
khi làm xong các thủ tục báo 
cáo doanh thu, giao nhận xe ở 
điểm giao ca, do nhà Thăng xa 
ở tận Q.9 nên Tuấn bảo bạn 
đến nhà mình ở Gò Vấp nhận 
xe, còn mình sẽ chạy đi chở 
ông khách mối dùm Thăng 
được khoảng 300.000đ, quẹt 
thẻ tính doanh thu cho Thăng. 

Ngược lại, ngày thăng lên ca, 
cũng chạy chở ông khách giúp 
Tuấn rồi về giao xe cho Tuấn tại 
nhà. Như vậy, khi nhận được 
xe từ bạn vào buổi sáng, cả 
Tuấn và Thăng luôn có sẵn 
doanh thu 300.000đ. Thỉnh 
thoảng Thăng còn được “ké” 
buổi điểm tâm sáng do ba mẹ 
Tuấn chuẩn bị bằng cả tình yêu 
thương. Hiện nay Thăng và 
Tuấn có doanh thu bình quân 
khoảng 2,2 triệu đồng/ca, thu 
nhập mỗi người trung bình từ 8 
- 10 triệu đồng, trong đó Tuấn 
có mức lương nhỉnh hơn Thăng 
chút ít và cả hai tiếp tục phấn 
đấu không ngừng với mong 
muốn mang lại cuộc 
sống đủ đầy cho gia 
đình mình

Vũ Văn Thăng: Chúng tôi là anh em!
Tình bạn của chúng tôi có “thâm niên” 18 năm. Hồi ở 
Gò Vấp nhà chúng tôi gần nhau rồi hai đứa học cùng 
lớp, hợp cạ chơi thân. Sau này nhà tôi chuyển về Long 
An mỗi đứa đi trên con đường riêng của mình nhưng 
chưa bao giờ hai đứa đứt đoạn liên lạc. Chạy taxi cũng 
là Tuấn rủ tôi về, bạn ấy cũng là người xin đội trưởng 
cho chúng tôi chạy cùng nhau. Đặc biệt, từ ngày lái 
chung tài với Tuấn doanh thu mỗi ca của tôi cũng tốt 
lên, thứ nhất do tôi siêng chạy hơn trước, thứ hai nhờ 
bạn ấy san sẻ mối lái khi Tuấn xuống ca. Chúng chạy 
chung một xe, Tuấn cũng không lo ngại khách chê xe 
không hợp ý mình. Chúng tôi là đôi bạn cùng tiến. Cả 
hai đứa đều kỹ tính cho nên việc chăm sóc xe không 
có khó khăn, trở ngại, mỗi đứa đều có tinh thần tự 
giác cao. Hai đứa không bao giờ so đo tính thiệt hơn, 
luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm tốt công việc bởi vì 
trong đầu tôi Tuấn là bạn thân. Đối với cha mẹ hai gia 
đình, chúng tôi là anh em và họ có thêm một người 
con. Sáng lên ca, ba mẹ Tuấn luôn hỏi tôi ăn sáng chưa, 
nếu chưa ông bà nấu cơm cho ăn, nhà có gì ăn nấy như 
con cái trong gia đình. Ngoài ra, khi lên ca - xuống ca 
(đứa lên đứa xuống chúng tôi còn chạy giúp nhau như 
bạn Tuấn kể ở trên. Tôi nghĩ đây là điều độc nhất vô 
nhị không có cặp đôi chạy cùng tài nào ở công ty làm 
được. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc, tự hào của 
tình bạn 2 đứa chúng tôi.  

Nguyễn Anh Tuấn: 
- Nhận kỷ niệm chương 2007.
- Lái xe doanh thu cao nhì đội năm 
2006 và 2008.
- Lái xe doanh thu cao nhất đội 
năm 2011.
- Bảo quản xe tốt nhất đội năm 
2007, 2008, 2009, 2010.
- Hạng nhất bảo quản xe tốt chi 
nhánh năm 2012.
- Hạng 4 bảo quản xe tốt cấp công 
ty năm 2013.
Vũ Văn Thăng:
- Hạng nhất bảo quản xe tốt chi 
nhánh năm 2012.
- Hạng 4 bảo quản xe tốt cấp công 
ty năm 2013. 



Sáng tác20

    Ước mơ xây nhà
   Quê tôi ở Hà Tĩnh, năm 2007 tôi 
tốt nghiệp lớp 12, sau đó tôi đi học 
lái xe rồi về chạy xe cho người quen ở 
Đức Thọ (Hà Tĩnh). Thời gian sau tôi 
vào TP.HCM lái xe bán tải cho công 
ty Sơn Hà với mức lương 4,5 triệu 
đồng/tháng, đây là mức lương khá tốt 
ở giai đoạn 2009 - 2010. Được hơn 
một năm thì công ty chuyển trụ sở về 
Củ Chi, xa quá. Đang loay hoay tìm 
nơi làm mới thì ông anh đang lái cho 
Vinasun kêu tôi về lái taxi, “bảo đảm 
mức lương sẽ cao hơn chỗ cũ”. Nghe 

Đinh Xuân Tình tay trắng rời Hà Tĩnh 
vào TP.HCM lập nghiệp, hành trang 
anh mang theo bên mình là sức trẻ 
sẵn sàng vượt qua những trở ngại 
khó khăn. Vỏn vẹn 5 năm ở thành 
phố anh đã mua được mảnh đất 
270 triệu đồng, và anh tiếp tục nuôi 
dưỡng ước mơ xây nhà lầu trong 
thời gian không xa. Tất cả nhờ vào 
mức lương hàng chục triệu đồng 
mỗi tháng anh kiếm được thông 
qua lái taxi Vinasun. Năm 2013 anh 
Tình được công ty trao danh hiệu lái 
xe giỏi và có tinh thần vượt khó. Làm 
thế nào anh tích lũy được số tiền lớn 
như thế? Câu chuyện anh kể dưới 
đây sẽ chỉ cho các bác tài thấy cách 
tiết kiệm tiền của anh. 

NGỌC MINH

lời, cuối tháng 10/2011 tôi 
khăn gói về thử sức. Đúng như 
lời anh ấy nói, thu nhập của tôi 
tốt hơn và tôi quyết định ở lại 
làm việc cho Vinasun đến nay. 
    Kết quả như mọi người thấy 
đấy: Đầu năm 2013 tôi đã mua 
được miếng đất 4 x 12m tại 
khu phố Đông Thành, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương. Mảnh đất tuy 
giá cao 270 triệu đồng nhưng 
là đất thổ cư có sổ hồng đàng 
hoàng. Số tiền mua đất cộng 

gộp từ tiền tích lũy trước khi 
về Vinasun được 90 triệu đồng, 
phần còn lại nhờ chúng tôi 
dành dụm từ tiền lương lái taxi 
và lương vợ tôi. Theo đó, mỗi 
tháng thu nhập bình quân của 
tôi dao động từ 11 - 12 triệu 
đồng, lương vợ khoảng 5 triệu 
đồng. Ngoài ra, tôi còn vay anh 
em bạn bè 80 triệu đồng. Cộng 
tất cả các khoản tiền tôi mới có 
đủ để mua đất. 
    Nhẩm tính, năm 2013 tôi 
lái xe dư được 80 triệu đồng, 

Đồng hành cùng Vinasun20

Mua đất xong 
khát khao xây nhà

Bác tài 
Đinh Xuân Tình
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số tiền nợ đầu năm nay vợ chồng tôi 
đã thanh toán xong. Nếu sắp tới kinh 
doanh thuận lợi Tết nay sẽ dư dả chút 
đỉnh, điều này còn phải chờ xem tôi 
có may mắn không. Bởi vì năm 2013 
tôi gặp một số tai ương không mấy 
thuận lợi, nói chung đây không phải 
là một năm thuận buồm xuôi gió. Bây 
giờ tôi tiếp tục cố gắng làm việc để 
dành tiền xây nhà. Có lẽ vài năm nữa 
tôi mới thực hiện được ước mơ này, 
tôi dự định đổ luôn một tầng lầu, có 
phòng riêng cho các con (hiện giờ 
chúng tôi mới có một bé gái 3 tuổi 
rưỡi), sau này đỡ sửa chữa tốn kém. 
Tôi hi vọng qua năm 2014 bức tranh 
đời mình khởi sắc hơn.
    Để có được mảnh đất tôi đã phải 
làm việc cật lực xứng đáng một ngày 

lên ca. Lịch trình bất biến: 
5 giờ sáng lên ca nhận xe tại 
điểm giao ca cây xăng ngã tư 
Bình Triệu, đón cuốc khách 
chạy vào trung tâm thành phố, 
cứ thế quần quật khai thác tìm 
kiếm khách hàng ở các quận 
10, Q,5, Q.3, Q.1 thông qua 
điểm đài phát, điểm tiếp thị, 
khách vãng lai… Riêng xếp tài, 
đến nơi lạ tôi thường “cắm” 
ở nơi có điều hành, bởi vì ở 
điểm xếp tự do thường xuyên 
bị quăng điểm. Có hôm “tạm 
trú” ở Bình Phú, Q.6, tôi bị 
quăng mấy lần, cuối cùng cũng 
được anh em “động lòng” cho 
đón cuốc khách vào trung tâm, 
về lại địa bàn quen thuộc của 
mình. 
    Chạy taxi 1 năm bằng lương 
công nhân 2 năm
Mỗi tài xế có cách chạy khác 
nhau, có người chuyên nằm 
chỗ xếp tài, có người đợi giờ 
cao điểm… Còn riêng tôi chạy 
đến đâu me điểm đến đó, nơi 
nào xe ít sẽ… nhào vào xếp tài. 
Có thể nói, không có nghề nào 
lao động miệt mài một ngày từ 
16 - 18 tiếng như chạy taxi, và 
nghỉ ngơi xứng đáng 24 tiếng 
vào ngày hôm sau. Điều quan 
trọng, mức lương chúng tôi 
kiếm được thật tương xứng với 
công sức bỏ ra, lái taxi một năm 
bằng lương công nhân 2 năm. 
Đương nhiên, tôi phải làm việc 
từ 5 giờ sáng hôm nay đến 1 - 
2 giờ sáng ngày hôm sau (trong 
khoảng thời gian này có giờ 
đứng hình), ngừng xe nghỉ ngơi 
đến 3 - 4 giờ sáng đài nổ điểm 
khách đi sân bay, bến xe tôi 
lại tiếp tục hành trình mãi đến 
5 giờ về giao ca, kết thúc một 
ngày đêm làm việc.
    Ngoài ra, làm tài xế taxi 
cũng học được nhiều điều hay 
lẽ phải. Trước đây khi còn lái 
xe tải, ngày này qua tháng nọ 
tôi chỉ biết chúi mũi vào mấy 
thùng hàng, trò chuyện dăm 
câu với người giao nhận. Còn 

nay tôi học được nghệ thuật 
giao tiếp, phương cách kiềm 
chế, học tính nhẫn nhịn. Từ 
cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói 
luôn lịch sự, nhã nhặn, bởi vì 
khách hàng của tôi rất đa dạng 
từ tầng lớp thượng lưu, giới trí 
thức, quan chức đến chị bán 
rau hàng đẩy. Kho kiến thức 
khổng lồ khách hàng mang đến 
cho tôi không có bất kỳ trường 
lớp nào dạy được. Trong đó, tôi 
thích phục vụ nhất là những vị 
khách văn phòng, trí thức hiểu 
biết, tôn trọng tài xế và ngại 
chở dân nhậu, có chút men 
thích quậy phá, chửi bới. 
    Những câu chuyện tôi góp 
nhặt trên những chuyến xe đã 
cho tôi kinh nghiệm sống quý 
báu, trở thành người đàn ông có 
trách nhiệm với gia đình, công 
việc và với công ty, xã hội. 
Nhìn ở góc độ xa hơn, tôi tự 
hào là công dân có ích cho xã 
hội, đóng góp và nguồn doanh 
thu của công ty nói riêng và 
nộp thuế nhà nước nói chung. 
Bây giờ, tầm nhìn xa nhất của 
tôi là cố gắng xây được ngôi 
nhà cho vợ con. Vinasun đang 
ở thời kỳ đỉnh cao, tôi cũng sẽ 
tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền. 
Để đạt được điều này tôi mong 
rằng năm 2014 trong kinh 
doanh tôi sẽ gặp nhiều may 
mắn, thuận lợi mà xuất phát 
điểm là những chuyến xe 
dịp Tết Nguyên đán  

- Thời gian vào Vinasun: ngày 
24/10/2011.
- Danh hiệu lái xe vượt khó năm    
2013.
- Doanh thu: 2.602.000đ/ca.
- Tổng số ca: 177ca/năm.

Bây giờ tôi tiếp tục cố 
gắng làm việc để dành 
tiền xây nhà. Có lẽ vài 
năm nữa tôi mới thực 
hiện được ước mơ này, 
tôi sẽ xây một trệt một 
tầng lầu, có phòng riêng 
cho các con, sau này đỡ 
sửa chữa tốn kém. Tôi hi 
vọng qua năm 2014 bức 
tranh đời mình khởi sắc 
hơn.
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BẢNG VINH DANH

NGÔI SAO VINASUN GREEN TAXI 2013

GIẢI THƯỞNG 
“DOANH THU CAO NĂM 2013”

GIẢI THƯỞNG 
“LÁI XE BẢO QUẢN XE TỐT NĂM 2013”

2

Đặng Văn Dũng
Tài 4014 - Đội 2

Thái Ngọc Thiệu
Tài 4001 - Đội 3

Nguyễn Văn Hoàng
Tài 4001 - Đội 3

Trần Văn Tuyến
Tài 4087 - Đội 2

Trần Phú Quý
Tài 4087 - Đội 2

Trần Viết Hiệp
Tài 5070 - Đội 2

Trần Thanh Tùng
Tài 5070 - Đội 2

Đỗ Đình Hiếu
Tài 5093 - Đội 1

1

1

1

2

2

3

3

3

Lê Đức Cảnh
Tài 4006 - Đội 4

“LAÙI XE GÖÔNG MAÃU 2013“

Voõ Leâ Vónh Uy
Hoà Ñöùc Haûi
Vaên Phuù Bình

Taøi 4083 – Ñoäi 1
Taøi 4021 – Ñoäi 3
Taøi 5099 – Ñoäi 2

“TOÅ TRÖÔÛNG XUAÁT SAÉC 2013“
Vuõ Tieán Dung
Nguyeãn Vaên Hoaøng
Nguyeãn Thaønh Phöông

Taøi 4010 – Ñoäi 1
Taøi 4001 – Ñoäi 3
Taøi 4012 – Ñoäi 4

Traàn Thanh Tuøng Taøi 5070 – Ñoäi 2

“LAÙI XE GIOÛI VÖÔÏT KHOÙ 2013“
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  Khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 
01/07/2013,  khi đang xếp tài 
và chờ khách tại Nhà Hát Trưng 
Vương. Hồ Đức Hải nghe tổng đài 
tung điểm và báo “tài 21 nhận 
khách”. Tới điểm, khách là người 
đàn ông trung niên khoảng 40-45 
tuổi, anh giúp khách bỏ hành lý 
lên xe: Đó là 4 chiếc mô tơ điện 
đặt dưới lề đường nhưng được đắp 
chiếu lên che kín, giọng khách vội 
vã, điệu bộ khả nghi. Theo kinh 
nghiệm nghề nghiệp bao năm 
cộng với quan sát, anh Hải nghi 
đây không phải là cuốc khách 
bình thường. Người đàn ông tiếp 
tục mang ra thêm một số vật dụng 
đắt tiền khác. Lần này,  anh chắc 
chắn đây là một vụ trộm. Anh 
vẫn bình thản phục vụ và chở 
theo đúng yêu cầu của khách về 
hướng đường Phan Chu Trinh qua 
Cầu Rồng. Tuy nhiên mục tiêu 

anh hướng tới trong đầu 
là đồn công an. Anh đánh 
liều cho xe ngang qua Công 
an phường Nam Trung, rất 
may điện sáng và có người  
trực, nên anh nhanh tay cho 
ngay xe tấp thẳng lên lề. 
Lúc này người đàn ông hốt 
hoảng và bật cửa vọt chạy. 
Anh liền vào đồn khai báo 
và bàn giao trả đồ mất trộm 
lại cho công an. 
    Khi được hỏi lúc đó anh suy 
nghĩ gì, không sợ tên trộm có hành 
động chống trả gây nguy hiểm đến 
tính mạng hay sao? Anh Hải cười 
trả  lời: “Kịp suy nghĩ gì đâu em, 
anh chở mà chỉ nghĩ tính đường 
sao đưa vào đồn thôi, giờ nghĩ lại 
cũng có cảm giác hơi sợ.”
Tấm gương lái xe dũng cảm nhanh 
trí ấy là người con của miền đất 
Điện Bàn-Quảng Nam, vẫn 

LÁI XE DŨNG CẢM HỒ ĐỨC HẢI

thường được anh em lái xe nhắc 
tới với biệt hiệu vui tai “chân 
đất”. “Chân Đất” tên thật là Hồ 
Đức Hải sinh năm 1982 số tài 
4021 thuộc đội 3 của Vinasun 
Green Taxi. Với hành động dũng 
của mình anh góp phần nâng cao 
hình ảnh Taxi Vinasun trong lòng 
hành khách, giúp xây dựng hình 
ảnh lái xe liêm khiết của thành 
phố. Vì vậy, anh được Công ty 
khen thưởng danh hiệu “Lái xe 
gương mẫu của năm”.

    Nhắc đến anh Dũng, khách 
hàng thường nhớ mãi thái độ 
phục vụ tận tình và linh hoạt 
của anh. Anh được các bạn tài 
khác ngưỡng mộ không chỉ vì 
thành tích đạt được, mà còn 
bởi tinh thần hợp tác hỗ trợ 
đồng nghiệp. Anh thường chỉ 
đường cho những người mới 
cũng như chia sẻ khách cho 
các bạn tài khác. 
    Nói về kinh nghiệm chạy xe 
để đạt doanh thu cao, anh chia 
sẻ: “có 2 khu vực khách hàng: 
khu vực loại 1 là khách đông 
nhưng cuốc đi ngắn và khu vực 
khách thưa nhưng mỗi cuốc đi 
xa”. Tùy theo múi giờ và theo 
mùa, anh lựa chọn điểm đậu 
xe khác nhau. Kinh nghiệm lái 

taxi lâu năm đã tạo nên một kỹ 
năng nằm lòng cho anh, nên 
mỗi khi lên ca cứ thế mà xung 
trận. Một điều đặc biệt không 
kém là nhờ thái độ phục vụ 
chu đáo tận tình đã làm cho 
anh có không ít khách hàng 
quen thuộc. 
    Hiện Đặng Văn Dũng vẫn 
sống chung cha mẹ, cùng vợ 
và 2 con, một cháu lên 5 và 
lên 3. Trong buổi kinh tế khó 
khăn, áp lực là trụ cột gia đình 
đặt trên vai anh càng nặng. 
Anh chia sẻ “Mình cố gắng 
chạy xe đạt doanh thu cao, 
Công ty mới vững mạnh, mà 
mình cũng có thu nhập nuôi 
sống gia đình nữa chứ”!

 “NỖ LỰC VÌ MỤC TIÊU CHUNG”

Lái xe Đặng Văn Dũng (số tài 4041, đội 2) sinh năm 1976 tại 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Anh làm nghề tài xế taxi 
đã được 5 năm. Sau 2 năm lái taxi cho H.L. thì hãng này giải 
thể, anh chuyển sang chạy taxi Vinasun Green đến nay và 2 
năm liên tiếp anh đạt danh hiệu tài xế doanh thu cao. 

    Tôi tên là Trần Phú Quý chạy xe tài 
4087  ở đội 2, trực thuộcVinasun Green 
Taxi.  Tôi vào công ty từ khi mới thành 
lập, đây là lần thứ 2 tôi được nhận giải 
thưởng này, năm trước tôi được nhận giải 
nhất nhưng năm nay tôi chỉ nhận được 
giải nhì tuy trong tôi hơi tiếc nhưng cũng 
mừng vì sau 3 năm chiếc xe vẫn tốt và 
luôn sạch sẽ trên từng chặng đường. Bạn 
cùng xe với tôi, anh Trần Văn Tuyến, hai 
anh em luôn nhắc nhở nhau rằng chiếc 
xe như ngôi nhà của chúng ta khi xe tốt, 
sạch sẽ thì khách mới hài lòng và đi nhiều 
hơn. Trong những năm tiếp theo tuy chưa 
biết có thể tiếp tục đạt danh hiệu này nữa 
hay không nhưng trong tâm tôi chiếc xe 
chính là ngôi nhà thứ hai mang lại nhiều 
niềm vui và hạnh phúc . 

CHIẾC XE NHƯ 
NGÔI NHÀ CỦA TÔI
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Nhận được tin công ty tài trợ 
chuyến đi Hà Nội nhận giải 
thưởng Vô lăng vàng lần thứ 

nhất, cả bốn lái xe đoạt giải đều phấn 
khởi. Nguyễn Hữu Quyền đăng ký 
ngay:
    - Em có được đưa bà xã theo không?
   - Tất nhiên là được rồi, nhưng Quyền 
là nhà tài trợ cho vợ đấy nhé!
    - Dạ, để em hỏi lại.
   Lái xe kỳ cựu Phạm Duy nhắn tin 
“OK. Ai sao em vậy!”, lái xe Phạm 
Hữu Thanh thì lay hoay với cái điện 
thoại hết pin phải nhờ hết máy người 
này đến máy người khác để hỏi thăm 
về chuyến đi, còn lái xe ưu tú Nguyễn 
Thế Luông thì “con muốn lãnh thưởng 
xong về liền nha chú”.
    Cái giải thưởng Vô lăng vàng này lạ 
thiệt, được khởi động từ tháng 5/2013 
rồi nhận décal dán lên xe, tài liệu, bút 

CAO CA

viết để tuyên truyền công tác an 
toàn giao thông. Nhưng chuyện 
bình bầu và hướng dẫn hồ sơ 
dự thi thì không biết rõ cụ thể, 
Đùng một cái cuối tháng 11 có 
công văn khẩn của ban tổ chức 
yêu cầu gửi báo cáo thành tích 
cá nhân và tập thể. Thế là các 
bộ phận liên quan (phòng Điều 
hành xe, phòng Marketing, 
phòng Hành chánh Tổ chức) 
chạy nháo nhào. Tuy vậy bằng 
những mối quan hệ tốt và nhờ 
danh tiếng của Vinasun Taxi, 
chúng ta đã được ban tổ chức 
trao giải Vô lăng vàng cho tập 
thể công ty và cho 4 cá nhân. 
Đây là vinh dự lớn vì trong 10 
doanh nghiệp vận tải cả nước 
chỉ có Vinasun trong ngành taxi, 
còn toàn ngành vận tải chỉ trao 

30 giải vô lăng vàng cá nhân 
trong tổng số 300 ngàn lái xe. Tỉ 
lệ chọi là 1/10.000!
    Chuyện đi nhận thưởng cũng 
gấp, ban tổ chức thông báo kết 
quả quá cận ngày và gửi thư mời 
qua e-mail! Khi Ban tổng giám 
đốc quyết định tài trợ vé máy 
bay đi về cho 4 lái xe, ngay lập 
tức tôi báo tin cho các lái xe và 
vạch nhanh chương trình đi Hà 
Nội lãnh giải: Trưa thứ sáu bay 
ra, thứ bảy buổi sáng nhận giải 
chiều tham quan thủ đô, sáng 
chủ nhật thăm lăng Bác chiều 
về lại Sài Gòn. Nhưng các bác 
tài ta sợ mất doanh thu nên đòi 
về ngay chiều thứ bảy. Vé máy 
bay khứ hồi đã đặt sẵn.
    Mười giờ sáng thứ sáu tập hợp 
ở sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ 

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác”

Đồng hành cùng Vinasun24
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tục bắt chuyến bay JetStar cất cánh lúc 
11 giờ 10.  Gần 3 giờ chiều đến phố 
cổ Hà Nội nhận phòng và nghỉ ngơi 
một chút, cả bọn đói cồn cào. Tuy vậy, 
không khí lành lạnh của thủ đô làm 
cho cả nhóm phấn khích. Từ khách sạn 
ra bờ hồ Hoàn Kiếm chưa đến cây số 
nên thống nhất “đi bộ” vừa ngắm cảnh 
vừa tiết kiệm! Một bạn đề xuất “đi Hà 
Nội mà không bia hơi thì phí”. Hỏi tiếp 
tân khách sạn thi bia hơi Lan Chín ở 
gần nhất. OK, thẳng tiến vì “hôm nay 
không lên ca kinh doanh mà!”. Sau vài 
vại bia hơi và mồi “ngon hơn Sài Gòn” 
(chắc tại trời lạnh, bụng đói). Chia đều 
“tổn thất” mỗi em chưa tới hai trăm. 
    Chúng tôi làm một vòng bờ hồ ngắm 
cảnh đêm Hà Nội rồi leo taxi về khách 
sạn “dưỡng sức cho sáng mai”. Bỗng 
dưng Phạm Duy thở dài: “Hồi nhỏ tới 
giờ, gần nửa đời người, nhờ dịp này 
mới được đi Hà Nội nhưng không kịp 
vô thăm lăng Bác, tiếc thật”. Lúc đó, 
người đề xuất “về luôn trong ngày” là 
Nguyễn Thế Luông cũng tiếc theo. Để 
bù lại, cả nhóm đồng lòng sáng dậy 
sớm viếng lăng Bác trước khi đến nơi 
nhận giải. Dậy sớm là chuyện nhỏ đối 
với lái xe taxi mà.
    Sáng thứ bảy, gọi taxi và yêu cầu 
dừng lại góc đường Độc Lập - Bắc Sơn, 
cả nhóm hồ hỡi băng đường vọt qua 
quảng trường Ba Đình định chụp ảnh. 
Bất ngờ một hồi tu huýt dõng dạc vang 
lên. Nhìn lại, thì ra một chiến sĩ cảnh 
vệ đứng gần đấy nghĩ rằng cả nhóm 
định đi tắt vào thăm lăng nên ngăn lại. 
Khi biết chúng tôi chỉ chụp hình rồi đi, 
anh đồng ý.
    Thế là bốn chiến sĩ ta làm dáng 
chụp ảnh lưu niệm với lăng Bác. Nhìn 
nét mặt của họ ta cũng thấy họ đỡ tiếc 
phần nào việc đã ra đến Hà Nội mà 
không được vào trong lăng viếng Bác.

25Xuân Giáp Ngọ

Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam: 
“Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2013”

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013

   Trong đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 
2013, Đảng bộ công ty được BCH Quận ủy Quận 5 xếp loại “Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013”, 5/7 chi bộ trực 
thuộc cũng được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. 
Trong tổng số 89 đảng viên, có 8 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ 2013, trong đó Bí thư Đảng ủy Trương Đình 
Quý và Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành cũng vinh dự được 
công nhận là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 
(2011-2013).

     Ngày 17/1/2014, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và thông qua phương hướng 
nhiệm vụ năm 2014.
    Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 đánh giá hiệu quả hoạt 
động của công ty đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề 
ra. Ban TGĐ đã biểu dương các tập thể, cá nhân và anh chị em lái 
xe đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
     Tại Hội nghị, Công ty đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 6 khách 
quý là những người nhiều năm qua đã hợp tác gắn bó, góp phần 
vào sự phát triển mạnh và bền vững của công ty.
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Từ lâu, Sa Đéc nổi tiếng một trong những làng hoa lớn nhất  Việt Nam
có diện tích trên 250ha với gần 2.000 hộ làm nghề.  Ở đây có tới 1.000 chủng loại hoa. 

Nhờ sự khéo léo của người trồng hoa, chăm hoa, nhờ khí hậu thích hợp, 
hoa Sa Đéc đẹp có tiếng, được xuất đi các tỉnh thành và cả sang 

Lào, Campuchia và Trung Quốc...

Đặc biệt, năm nay nhân dịp thị xã Sa Đéc lên thành phố Sa Đéc, 
ban tổ chức lễ hội hoa xuân 2014 thực hiện “Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam”. 

Giỏ hoa sẽ được kết từ 2.736 giỏ hoa tươi trong đó có 1.000 giỏ hoa cúc mâm xôi 
và 1.736 giỏ hoa các loại khác, được thực hiện trong vòng 1 tháng bởi các nghệ nhân 

làng nghề. Giỏ hoa có chiều cao 15,2m, đường kính 16,1m tự phá vỡ kỷ lục giỏ hoa 
được kết từ 1.000 giỏ hoa trong lễ hội hoa xuân 2013. 

Lễ hội hoa xuân 2014 tại thành phố Sa Đéc sẽ diễn ra từ ngày 24/1 – 2/2/2014.

Kỷ lục mới ở  làng hoa
Sẽ có
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    Tết này các con có về không?
    Tài xế Trần Tấn Hòa là người gốc 
thành phố, anh thường chọn tháng 7 
mang vợ con về thăm quê vợ ở Đồng 
Tháp, những ngày Tết anh chạy xe 
vì theo anh đây là những ngày “hái 
ra tiền”. Anh bộc bạch “Năm nào 
cũng vậy, mấy ngày tết tôi đều chạy 
xe, rất có tiền, lương gấp 2 - 3 lần 
ngày thường, tiền lì xì cũng không 
ít. Tết năm rồi mùng 2 tôi chạy được 
7 triệu đồng/ca, mùng 4 còn 6 triệu, 
mùng 6 ít hơn trên 5 triệu. Cả 3 ca 
cộng lại tiền lương gần 7 triệu đồng. 
Nói chung mình còn nghèo phải 
ráng kiếm tiền.”. 
Chung ý tưởng với anh Hòa, bác tài 
Võ Văn Thiền quê Đồng Tháp cũng 
quyết chí ở lại chạy… ba ngày tết, 
ngồi tại điểm xếp tài tại Q.7 Thiền 
thông báo:
    - Năm nào tôi cũng ở lại chạy xe 
hết, qua tết tôi mới về, ăn tết muộn 

MẪN NHI

Tết đang đến gần, những người con xa quê khắp nơi trên cả nước nôn nóng về sum họp gia đình. Thế 
nhưng, đối với ngành dịch vụ taxi dịp tết là cơ hội kiếm được nhiều tiền. Vì vậy các bác tài chấp nhận 
xa quê, xung phong ở lại chạy xe, nhân viên điều hành điểm tiếp thị, đội trưởng, đội phó, checker… 
vẫn phải làm việc bình thường. Khác với những tráng sĩ trong những pho tiểu thuyết tiền chiến, họ vẫn 
còn niềm vui chung cùng đồng nghiệp chứ không cô đơn “giũ áo phong sương trên gác trọ/ lặng nhìn 
thiên hạ đón xuân sang…”

một chút  không sao.
Anh chàng đồng nghiệp ngồi 
kế bên đang “tám” chuyện với 
nhóm bác tài quay sang cười to 
chen vào:
    - Qua tết, về nhà ăn đồ bổ 
ngon lắm, thấm, mềm (Thức ăn 
còn dư được đổ vào nấu chung) 
- Ánh mắt anh chàng sáng ngời 
tưởng tượng món ăn đang hiện 
ra trước mắt.      
    Nghĩ đến những ngày tết 
sắp đến, lái xe Xuân Tình quê 
Hà Tĩnh thoáng buồn. Anh cho 
biết do quê quá xa, mỗi lần về 
rất khó khăn tốn kém. Cứ 3 năm 
anh mới đưa vợ con về quê một 
lần, vào dịp hè. Riêng ngày Tết 
anh đi “cày” kiếm tiền. Tháng 
tết kiếm được khoảng 15 triệu 
đồng. Trong những ngày tết, 
những lúc không lên ca anh chở 
vợ con đi thăm bà con, ngắm 

phố phường… còn lại thời gian 
anh vui xuân bên… khách hàng 
của mình. Điều khiến anh phấn 
chấn tinh thần là hành khách ai 
nấy đều vui vẻ, hạnh phúc bầu 
không khí tràn ngập những câu 
chúc phúc đầu năm mới, những 
phong bao lì xì may mắn trao 
tay. Xuân Tình nhớ có năm lúc 
11 giờ đêm ba mươi tết khách 
ngoắc đi Đồng Nai, Đến nơi ông 
chủ nhà và ông khách đáng mến 
gọi anh vào đón giao thừa cùng 
gia đình, ai nấy chìm ngập trong 
những lời chúc tụng, tiếng cười 
vang mừng năm mới và tiếng 
ly cụng vào nhau chan chát (dĩ 
nhiên Tình không uống, thoái 
thác mình phải lái xe), không 
khí rất vui vẻ, mãi đến 3 giờ 
sáng hôm sau ông khách mới 
chịu rời cuộc vui kêu anh chở về 
lại thành phố.  

Đồng hành cùng Vinasun28

Những người 
                    ăn Tết muộn
Những người 
                    ăn Tết muộn
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    Vui đó nhưng nhìn khắp phố xá 
mọi người nườm nượp xúng xính áo 
đẹp đi chơi, gia đình xum vầy Tình 
cũng thoáng buồn trong nỗi nhớ xa 
quê, nhớ nụ cười rạng rỡ của cha mẹ 
khi con cái về đủ đầy tập trung bên 
mâm cỗ tết, nhớ giọng nói quan tâm 
thăm hỏi của bà cô, ông cậu, rồi tiếng 
khui bia tanh tách, giọng cười hồn 
nhiên của thằng em con ông chú… 
Tất cả nỗi nhớ được Tình cất vào sâu 
trong trái tim. Tuy nhiên, có những 
lúc Tình vẫn không kiềm được cảm 
xúc khi nghe anh em í ới gọi điện 
thoại chúc mừng năm mới cho nhau. 
Những lúc nghe tiếng mẹ gọi từ quê 
vào, giọng mẹ nghèn nghẹn: Không 
sao mà con, vài năm nữa thong thả 
lại về ăn tết…  Bà thông báo cả nhà 
vừa cúng tổ tiên xong, con cháu đang 
tập trung họp mặt tất niên. Tình biết 
trong tâm cha mẹ luôn muốn vợ 
chồng Tình có mặt, gia đình sum họp 
trọn vẹn. Bởi thế bắt đầu từ tháng 10 
mỗi khi gọi điện ông bà luôn lặp đi 
lặp lại điệp khúc “Tết này các con có 
về không?” dù vài ngày trước Tình đã 
thông báo “Tết con bận kinh doanh, 
nghề dịch vụ mà mẹ!”. 
    Ăn tết muộn!
    Bên cạnh cánh tài xế, bộ phận 
điều hành điểm tiếp thị (ĐHĐTT) 
do tính chất công việc cũng đón tết 
sớm, tết muộn. Trương Quốc Duy - 
nhân viên ĐHĐTT Park View cho 
biết tháng 12 anh đã về quê ăn tết 
trước. Mấy ngày tết anh cho vợ con 
về quê còn mình lóc cóc đi làm, gặp 
đám “giặc lái” mỗi ngày 8 tiếng đã 
vui. Khi về nhà thui thủi một mình 
nhưng anh không lấy đó làm buồn, 
Duy vui vẻ mang đống thức ăn do vợ 
chuẩn bị sẵn nhóp nhép “tiêu diệt” 
chúng vừa xem phim hài chiếu tết. 
Đám bạn “lưu vong” lại thành phố 
gọi Duy í ới tụ tập đánh chén nhưng 
thỉnh thoảng Duy mới có mặt vì tửu 
lượng anh rất kém.  
    Khác với Duy, anh Trần Ngọc 
Phong - Tổ trưởng tổ 5 Điều hành 
Khai thác ĐTT Phú Mỹ Hưng cho 
biết do công việc nên anh… hổng có 
tết. Ngày tết cũng như ngày thường, 
sáng anh phải chạy quanh các điểm 

tiếp thị xem anh em cần hỗ trợ 
gì, nhận báo cáo của các điểm, 
đến 9 giờ vội về công ty báo 
cáo, chiều anh lại vòng qua 
các điểm tiếp thị. Trong ngày 
tài xế kinh doanh phát sinh vấn 
đề hay điểm tiếp thị cần anh 
lại nhanh chóng có mặt. Có 
những khoảng thời gian trống, 
anh em bạn bè mời nhậu anh 
không đi vì không biết khi nào 
công ty cần mình. Anh tâm sự: 
“Lúc đầu tôi cũng buồn nhiều 
lắm. Bây giờ quen rồi, thỉnh 

thoảng nghĩ người ta đi chơi 
mình đi làm bất chợt cũng 
thoáng chạnh lòng. Đối với tôi, 
ngày tết có khác chăng là tiết 
trời se se lạnh, sáng lì xì cho 
hai con, nghe chúng chúc bố 
khỏe mạnh, vợ dặn xong việc 
sang chúc tết mừng tuổi ông bà. 
Đến điểm tiếp thị nghe anh em 
chí chóe rộn rã tiếng cười đùa, 
mặt mày rạng rỡ chờ đợi ngày 
bội thu. Đó chính là hạnh phúc 
mấy năm qua tôi trải nghiệm, 
đơn giản mà ấm áp”.
    Nghe mọi người tán chuyện 
đón tết, Dương Ngọc Hiếu - Đội 
trưởng đội 39 nhìn xa xăm, anh 
đang nghĩ đến việc ôm xe chạy 
do một số bác tài nghỉ ăn tết. 
Khi được hỏi anh lấy đâu thời 
gian đưa bạn gái đi chơi, Hiếu 
nửa đùa nửa thật: “Hổng có 
tiền mới sợ bạn gái đá, sá chi 
một chút thời gian”. Hiếu cho 
biết thời gian này anh chàng 
chủ yếu tập trung vào công 
việc, kiếm tiền rồi mới tính đến 
chuyện khác. Làm xong những 
ngày tết, Hiếu dự dịnh khoảng 
mùng 10 về Đồng Tháp ăn tết 
muộn với gia đình. 
    Đối với Lê Thị Mận - nhân 
viên ĐHĐTT chung cư Mỹ 
Khánh 4 khá háo hức đón tết. 

Vì đây là năm đầu tiên hai vợ 
chồng cô quyết định ở lại thành 
phố ăn tết. Mận nói: Làm việc ở 
thành phố hơn 6 năm tôi chưa 
một lần đón tết ở đây, năm nào 
vợ chồng cũng dắt díu nhau về 
Bến Tre. Năm nay chúng tôi 
thống nhất: Chồng con ở nhà, 
tôi đi làm, chiều về cả gia đình 
đi bách phố tham quan, sang 
chúc tết dì cậu, anh chị đang 
sống ở thành phố. Tôi cũng 
nghe các anh em bảo rằng tết 
thành phố buồn lắm, đặc biệt là 

ở điểm tiếp thị, thiên hạ đi chơi 
hết, khu vực tôi đường sá vắng 
hoe. Thế nhưng, dù sao tôi cũng 
muốn trải nghiệm một cái tết xa 
quê, vừa kiếm được tiền gấp 3 
lần ngày thường”. Rồi Mận cười 
khoe hai đồng điếu duyên dáng, 
cô nói rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, 
có về được quê hay không cô 
cũng hi vọng tết này mọi người 
ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc. 
Người đi làm ngày tết thì kiếm 
được nhiều tiền hơn, báo hiệu 
một năm mới nhiều thuận lợi

Giũ áo phong sương trên gác trọ
lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang…
                                       (Thế Lữ)
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Chờ 2 tiếng để khách ăn... hủ tíu
   Là một tay lái có doanh thu 
cao, anh Huy cho biết một phần 
do mình luôn chìu chuộng khách, 
phục vụ họ khá chu đáo để giữ lại 
“mối ngon”. Tuy nhiên, tôn chỉ 
“vui lòng khách đến” đôi lúc khiến 
anh phải điên đầu đối phó. Lần nọ 
khoảng 12 giờ đêm anh đón hai 
vị khách đi từ quán karaoke đường 
Phạm Viết Chánh, Q.1 về Sky Gar-
den, Q.7. Khi còn cách vài chục 

mét anh chị ấy yêu cầu ngừng 
xe để xuống quán ven đường ăn 
tô hủ tíu và đề nghị anh cứ mở 
đồng hồ tính tiền chờ. Anh Huy 
tính toán, tranh thủ khách ăn sẽ 
chợp mắt vài phút lấy sức. Cả 
ngày kinh doanh mệt mỏi, cơn 
buồn ngủ kéo đến anh đánh một 
giấc dài. 
  Giật mình thức dậy đồng hồ 
điểm 2 giờ sáng, nhìn vào trong 
quán hai vị khách vẫn hăng say 

tâm sự không có ý định rời bàn. 
Đợi gần 10 phút, cảm thấy bất 
ổn, e rằng cuộc “đàm đạo” có 
xu hướng kéo dài hàng giờ. Anh 
xuống xe vào hỏi khách:
    - Anh chị gần về chưa ạ?
  - Chưa, chúng tôi đang nói 
chuyện anh cứ ra xe chờ. - Ông 
khách tỏ vẻ bực mình.
   - Anh chị thông cảm, khuya 
quá em cần về nghỉ ngơi, gần 
sáng em còn chở khách - Huy 

MINH ANH

Hàng giờ đồng hồ phải ngồi chờ khách đi công việc, ngừng xe chờ khách tiễn người nhà ở sân bay, đợi 
đôi uyên ương ăn xong tô hủ tíu hay bị khách say xỉn chửi bới đòi uýnh… là một trong số hàng trăm 
trường hợp các bác tài phải đối mặt mỗi ngày. Để công việc kinh doanh trôi chảy đa phần các bác tài 
uyển chuyển tự “dàn xếp tỷ số” với khách, cố gắng làm họ vừa lòng tránh xảy ra xung đột bị complain 
lên công ty. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp khách  quá đáng, bác tài đành… pó tay.

Trăm kiểu chìu khách
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nhã nhặn. 
   - Tôi kêu anh mở đồng hồ 
chờ, tôi trả tiền kia mà. Nhiệm 
vụ của anh là chờ chúng tôi. 
Khi nào xong chúng tôi sẽ ra 
xe, anh không có quyền hỏi - 
Ông nổi nóng.
   - Vấn đề không phải chuyện 
tiền bạc, em đã chờ anh chị 
hơn 1 giờ, chẳng lẽ anh chị nói 
chuyện tới sáng em cũng phải 
đợi sao? Ở đây cách anh chị 
không xa, đi mấy bước là đến 
Sky Garden, anh chị có thể tự 
về. Bây giờ cho em xin tiền 
cước đã đi ạ! - Huy nhã nhặn.
   - Tôi sẽ gọi Vinasun compain 
anh, anh chờ đấy! - Vừa móc ví 
trả tiền ông khách thòng thêm 
câu hăm dọa. 
   Bực mình Huy phản ứng: 
   - Tùy anh à, cái nào phải thì 
thôi, tui đã đợi anh chị rất lâu, 
thời gian của tôi là vàng bạc, 
tôi còn phải chạy xe kiếm tiền.
    Lái xe đi, Huy trong tư thế 
chờ đợi giải trình, nhưng cuối 
cùng sóng yên gió lặng. Anh 
Huy nói: “Tui nghĩ ổng biết ổng 
sai, ai đời khuya lắc ăn tô hủ 
tíu bắt tôi đợi gần 2 tiếng. Tôi 
thấy mình chìu quá cũng sinh 
lắm chuyện, đến nơi đón có 
khách bảo mình chờ 15 - 20 
phút rồi quay ra nhưng họ kéo 
dài đến 1 - 2 tiếng mà thời gian 
của mình là vàng bạc, tính 
bằng tiền. Vì vậy trong một số 
trường hợp tôi khéo léo từ chối 
quay xe đi kinh doanh”.
    Gặp phải “Sao”
   Quân đang săn khách khu 
vực đường Trần Não, Q.2, có 
hai cô gái ngoắc xe đi từ đầu 
đường 30 đi đến đường 20, 
tiền cước báo mười mấy nghìn 
đồng. Đến nơi. Cô gái xinh 
đẹp như hoa yêu cầu: 
   - Anh mở máy lạnh số 3, để 
đồng hồ tính tiền chờ. 
   Sau đó cô gái kéo cửa xe 
xuống: 
    - Tôi ngộp, cần chút khí trời.
   Chờ 30 phút không thấy cô 

gái nhúc nhích, Quân nóng ruột 
hỏi:
    - Bạn chị khi nào mới ra?
    - Tôi không chờ bạn. - Cô đáp 
gọn mắt không rời chiếc Ipad.
    - Thế thì chị đi tiếp nơi nào tôi 
chở chị đi - anh Quân gợi ý.
    - Không đi, đồng hồ tính tiền 
nhảy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, 
có giật của cậu đâu - Cô gái hếch 
mặt.
   - Nếu chị có đi tôi chở, còn 
không thì tôi bỏ vali chị xuống, tôi 
còn phải đi kinh doanh kiếm tiền 
nuôi vợ con.
    - Cậu đuổi tôi à?
    - Tôi không có ý đó, nhưng chị 
không xuống xe cũng không chịu 
đi là sao? Bây giờ tôi không thể 
đợi được, sáng giờ doanh thu mới 
được 500.000đ, đợi chị nữa chết 
tôi luôn. 
    - Công ty không nên có những 
tài xế như cậu, thứ đồ… - Cô ta 
không xuống xe, vẫn ngồi im chửi 
anh.
    - Chị nói vậy là sao? Chị đi tôi 
sẵn sàng phục vụ, đằng này chị 
ngồi miết trên xe tôi còn làm ăn 
được gì. Còn nữa, tôi góp ý với 
chị, chị ngồi lâu như thế nếu mở 
cửa cho phép tôi tắt máy lạnh, 
còn chị mở máy lạnh thì đóng 
cửa, chứ mở thế sao tôi chịu nổi - 
Biết gặp khách “thứ dữ” Quân ức 
chế bùng nổ.  
    - Trả tiền, tôi sẽ gọi công ty 
anh phản ánh, gặp thứ lái xe gì 

đâu - Cô ta hất cằm ra lệnh cho 
cô gái ngồi kế bên kèm theo ánh 
mắt thách thức anh Quân “hãy 
đợi đấy” rồi bước xuống xe đóng 
cửa cái ầm. 
Quân tức khí: 
    - Thôi, tôi cho chị luôn, tôi bỏ, 
gặp khách nào cũng như chị chắc 
tôi bỏ hãng luôn.
Cô ta lắc mông bỏ đi, cô gái còn 
lại đứng ra xin lỗi rối rít:
    - Xin lỗi anh, anh thông cảm, 
cô ấy hơi trái tính… chút đỉnh, anh 
đừng để tâm.
    - Vậy cô ấy ngồi trên xe tôi định 
làm gì thế? Đi không đi, xuống 
không xuống? Thiệt không ngờ, 
đẹp người thế kia mà - Anh Quân 
quay sang cô gái chất vấn.
    - Cô ấy chờ đến lượt mình… 
quay phim đó anh - Cô gái ái ngại 
trả lời chỉ vào ngôi nhà cách đó 
vài căn. Cô cho biết đoàn phim 
mượn ngôi nhà quay đang bên 
trong.
    - Trời ơi, cô ấy là diễn viên nổi 
tiếng sao? Tên gì? 
    - Dạ không, cô ấy là diễn viên 
hạng… hai thôi, hổng phải đào 
chính - cô gái e dè.
    - Ủa, hôm nay cảnh quay cô ta 
nhiều lắm sao?
    - Dạ, cảnh có cô ấy khoảng… 3 
phút. Cô ấy sợ nắng nên ngồi nhờ 
xe anh...
    - Tôi… pó tay! Cô ta chưa nổi 
tiếng đã bệnh sao nặng thế kia à? 
Cô là nhân viên của cô ta?
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    - Dạ… trợ lý, anh.
    - Thế sao? Vậy chúc cô may mắn, 
làm việc với cô ta gặp thuận lợi ng-
hen - Quân thở dài chào tạm biệt cô 
gái.
    Lái xe đi Quân gọi ngay “báo cáo” 
cho đội trưởng để nếu cô ta complain 
anh đội trưởng còn biết… diễn biến 
tình hình. Quân chép miệng lắc 
đầu: “Tôi lái xe 3 năm nhưng hàng 
“độc” như cô ta tôi mới gặp lần đầu, 
thật kỳ quặc. “Sao” là phải thế à?” 
Khi máy bay delay
   Còn Hùng, mới chân ướt chân ráo 
vào nghề, ngày đầu tiên cầm lái, 
Hùng đón trúng con sâu rượu được 
bọn bạn lóc cóc rinh ra từ quán nhậu 
và cho địa chỉ. Xe lăn bánh một đoạn 
ông khách trở mình dở quẻ lè nhè:
    - Mày là thằng khốn nạn nào? 
(chửi thề). Mày biết tao là ai không? 
Có tin tao uýnh mày?
   Được anh trai truyền cho chút 
kinh nghiệm, Hùng dạ vâng cho yên 
chuyện:
    - Dạ tin. Em là tài xế taxi đang lái 
xe đưa anh về nhà nè.
    - Zậy được! (Chửi thề). Mày chờ 
đó, zìa đến nơi tao đánh chết mẹ 
mày.

    - Anh ngủ đi, đến anh anh 
muốn uýnh em bi nhiêu thì đánh 
- Hùng qua quýt.
    - Mày trả lời zậy còn được.
   5 phút sau anh Hùng nghe 
tiếng ngáy đều. Đến nhà anh 
chàng vẫn mê mệt “kéo cò”. 
Hùng bấm chuông gọi người nhà 
rinh anh ta vào. 
    Không bị khách đòi uýnh 
nhưng anh Hoàng cũng bị một 
“cú” ra sân bay. Khuya, khách 
quen (không phải khách mối) ở 
chung cư Lê Thành, Q. Bình Tân 
gọi anh và nhờ kêu thêm một xe 
chở người nhà ra sân bay. Đến 
nơi anh ta cho xe kia về trước, 
bảo anh Hoàng ở lại chờ mình 
15 phút tiễn thằng em. Đợi mãi 
đến gần 5 sáng sắp về giao ca. 
Anh Hoàng vội gọi cho khách:
    - Anh ơi, chuẩn bị về chưa, tôi 
phải về giao ca.
    - Máy bay delay bay trễ, thằng 
em tôi chưa đi, anh về trước, lát 
tôi gọi xe khác.
    - Trời, anh không nói sớm, tôi 
chờ anh gần 2 tiếng…
    - Vậy anh chờ 15 phút, tôi ra 
ngay. 

    Vị khách mang khuôn mặt khó 
chịu đen như lọ nghẹ ra xe. Biết 
khách không vui anh Hoàng nhỏ 
nhẹ giải thích: 
    - Anh cũng biết đó, tôi về giao 
xe cho người khác chạy, phải 
chi anh thông báo sớm tôi khỏi 
chờ. 
    Anh ta ngoảnh mặt im lặng. Về 
đến nơi Hoàng báo với khách:
    - Tiền cước 250.000đ, phí sân 
bay 20.000đ.
    - Mắc thế? Anh nghĩ tôi không 
có xe hơi sao? Mỗi lần tôi đi tốn 
có 10.000đ - Vị khách móc ra 
đúng 250.000đ đưa anh Hoàng.
    - Tôi chờ anh gần 2 tiếng, tiền 
cước phí nhảy lên 39.000đ lận 
nè, tôi thấy anh không vui nên 
tính có 20.000đ thôi đó - Anh 
Hoàng móc từ trong ví tờ giấy in 
rõ số tiền đưa cho khách. 
    Anh chàng nhìn thấy con số 
39.000đ xong te te bỏ đi thẳng 
vào chung cư. Anh Hoàng nể 
tình khách quen nên cũng không 
“truy cứu”, anh co giò chạy vội 
về cây xăng kịp buổi giao ca./.

(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)
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Cô gái Nhật 
         và anh tài xế Vinasun

VĂN QUÝ

     Học hết lớp 12 Bảo không thi vào 
đại học mà xin vào làm công nhân 
trong khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7. 
Công ty Juki nơi anh làm của Nhật đầu 
tư 100% vốn. Thỉnh thoảng phải tiếp 
xúc với kỹ thuật, thợ cả người Nhật nên 
anh cũng học được ít câu tiếng Nhật 
“bồi”. Làm công nhân mấy năm không 
thấy “ăn thua” gì nên anh đi học lái xe 
và vào làm cho Taxi Vinasun. 
     Lái xe taxi thường tiếp xúc với khách 
ngoại quốc khá nhiều nên Bảo đăng ký 
học thêm tiếng Anh ở trung tâm ngoại 
ngữ thuận tiện trong giao tiếp.
Lần đó, cách nay hơn hai năm, anh 
đón một cô gái Nhật từ khu căn hộ Phú 
Mỹ Hưng đi khu chế xuất Tân Thuận. 
Biết khách là người Nhật nên Bảo ngứa 
miệng “xổ” mấy câu “võ vẽ” tiếng 
Nhật bồi với khách làm cô gái bật cười 
khoái chí.
    Bảo là một chàng trai cao lớn, khỏe 
mạnh, nhanh nhẹn, thông minh. Một 
hotboy nghèo. Đặc biệt là anh có khiếu 
hài hước, hóm hỉnh trong giao tiếp nên 
dễ gần và tạo niềm tin cho người đối 
diện vì thế anh có nhiều “mối” khách 
quen hơn đồng nghiệp trong đội.     
     Yamada là tên cô gái mà đã bật cười 
khi nghe Bảo nói tiếng Nhật ở trên. Từ 
cuốc xe ấy cô trở thành khách mối của 
Bảo, ca nào cũng hai lần sáng chiều 
đưa đón và lạ là cứ mỗi ca là Bảo lại 
học thêm được vài từ tiếng Nhật, lần 
thì học từ Yamada, lần thì về nhà anh 
tự học trên Internet. Bảo thường học 
những từ “khóa” và học từ nào chắc từ 
đó, cố phát âm thật rõ nên Yamada hay 
khen anh “tột- tột” (tốt).
    Có lần Bảo kể cho Yamada rằng 
đêm qua chỗ nhà anh ở cúp điện nóng 
quá không ngủ được. Không biết “cúp 
điện” trong tiếng Nhật, nên vừa nói 
Bảo vừa diễn “kịch câm” nhưng cô gái 
vẫn không hiểu. Anh liền xòe bàn tay 
và đưa  hai ngón tay chìa vào hai lỗ mũi 

diễn tả giống như cái phích 
cắm điện cắm vào ổ cắm điện 
miệng kêu vù vù như tiếng của 
gió và anh ghép lủng củng mấy 
từ tiếng Nhật với nhau (Hôm 
qua - Nhà - Tôi - quạt điện - 
mát…vù vù … phụp…. nóng… 
không ngủ). Khi hiểu ra ý diễn 
tả của Bảo, cô kỹ sư công nghệ 
thực phẩm này được trận cười 
đau cả bụng. 
    Sau một thời gian đưa đón, 
hai người thân nhau hơn. 
Thỉnh thoảng họ cùng nhau 
đi uống cà phê, ăn kem. Một 
mình nơi xứ lạ, Yamada thiếu 
thốn không khí gia đình ấm 
cúng. Thế nên lần nào Bảo đưa 
Yamada về “trình” cha mẹ ông 
bà thì cả nhà lại rộn lên tiếng 
nói cười vui vẻ khi nghe cô con 
dâu tương lai nói tiếng Việt 
ngọng nghịu. Tiếng tuy còn ít 
để bày tỏ tình yêu nhưng tình 
đằm thắm tràn đầy qua ánh 
mắt, nụ cười... Bởi tình yêu 
không chỉ bằng lời. Hàng ngày 
vào buổi tối Bảo vẫn đến trung 
tâm Nhật ngữ học rất chăm 
chỉ vì họ đã cùng nhau vạch ra 
con đường đi đến hạnh phúc 
hôn nhân. 
    Trước Tết này họ làm lễ đính 
hôn. Tháng trước hai người đã 
qua Nhật trình gia đình Ya-
mada. Cha mẹ cô vui mừng 

đồng ý để họ được kết hôn. 
Một điều đặc biệt sau này Ya-
mada mới tiết lộ cho Bảo rằng 
ngay buổi đầu cô có cảm tình 
với anh chàng lái taxi có lẽ vì 
cha cô cũng là một tài xế taxi 
“cao niên” ở thành phố quê 
nhà Kyoto. Hôm sang Nhật 
“ra mắt” bố mẹ vợ, hai ông bà 
nghe chừng ưng con rể lắm, 
cười tít cả mắt khi thằng rể 
người Việt nó gọi ông bà bằng 
Ba- Mẹ. Nhiều lần ông lấy xe 
gia đình chở con rể đi tham 
quan khắp nơi quanh vùng.
   Đầu tháng mười hai  khí 
hậu và khung cảnh thành phố 
Kyoto đẹp hùng vĩ. Cuối mùa 
thu trời khá lạnh, mùa của lá 
phong đỏ, những mảng màu 
đỏ rực trùm lên những con 
đường, màu lá phong đỏ vắt 
trên những vạt rừng nhấp nhô 
quanh thành phố như những 
chiếc khăn len màu rực rỡ trên 
vai của những thiếu nữ Kyoto. 
Đôi trai gái vòng tay nhau 
dạo trên con đường xào xạc 
lá phong bay. Họ tung tăng, 
ríu rít  như đôi chim. Thỉnh 
thoảng họ lại chọc nhau cười 
đùa khúc khích bằng tiếng 
Việt, tiếng Nhật “Arigato Go-
zaimasu” Cảm ơn em- “Tột tột! 
tai xe Vinasun  tột” (tài xế taxi 
Vinasun tốt).  
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Đi taxi ở Hà Nội

TAXI SÂN BAY
    Nhóm chúng tôi có 6 người. Từ 
sân bay Nội Bài về Hà Nội thì đi taxi 
là tiện nhất. Trên máy bay, có dịch 
vụ giới thiệu mua vé taxi trước, nhưng 
chỉ có xe 4 chỗ mà giá đã 350 ngàn, 
kèm lời nhắn: “Hà Nội hiếm xe taxi 7 
chỗ lắm”.
     Ra khỏi sân bay. Đây rồi, một chiếc 
taxi Airport 7 chỗ chờ sẵn:
     - Bác cho em xin 380 nghìn.
     - Ba trăm rưỡi nha. Tôi trả giá.
   Người lái taxi lắc đầu. Chúng tôi 
dợm đi. Một bác tài khác chạy đến, 
ra giá: “Em lấy 300 thôi, đảm bảo tới 
đúng nơi”. Nhưng đó là xe 16 chỗ, 
chở ghép nhiều khách khác. Chúng 
tôi quay lại, leo lên taxi.
    Anh tài xế kể: Mỗi ngày chạy được 
4 chuyến khứ hồi. Tính ra cả ngày, trừ 
tiền xăng và tiền đóng cho công ty, 
thu nhập còn lại gần triệu rưỡi. Nhưng 
anh cho biết “Em chạy thuê cho chủ 
xe, chủ xe là người mua 
thương quyền. Mỗi tháng 
họ trả lương. Nhưng 
chuyện 4 chuyến khứ 
hồi thì bữa được, bữa 
không tùy mùa. Chuyện 
xe trống một chiều là 
chuyện thường”.

VƯỢT ẨU
    Hệ thống giao thông ở thủ đô được 
đầu tư rất mạnh: Đường khu đô thị mới 
rất rộng, đường trên cao, cầu vượt khắp 
nơi… nhưng xe lúc nhúc chen đầy. Đứng 
ở đường Hồ Tùng Mậu rộng ba bốn 
mươi mét, xe nối đuôi nhau chầm chậm 
rùa bò. Chúng tôi quyết định băng qua 
đường rồi mới đón taxi về cho tiện, chứ 
chờ họ quay đầu được chắc lâu lắm. 
   Ở Hà Nội mỗi khu vực đều có thổ 
địa riêng. Khu vực này là nơi đóng quân 
chính của Taxi M.Đ. Vừa gọi xong, chỉ 
vài phút sau, một chiếc taxi 7 chỗ trờ 
đến. Xe khá mới và sạch sẽ “xe nhượng 

quyền mà!” Bác tài đứng tuổi, vui vẻ và 
có phần “nổ”. 
   Nghe chúng tôi khen “tay lái lụa của 
bác” và vài nhận xét về văn hóa giao 
thông ở thủ đô, bác cười “ngoài này lái 
xe không lừa nhau thì có mà nằm một 
chỗ”. “Lừa” theo ý bác là hễ thấy chỗ 
nào trống là chen vào ngay để vượt. Vài 
lần, chúng tôi suýt đứng hình, ngỡ đụng 
vào xe ô tô khác. Họ vượt, rẽ rất bất ngờ. 
Bác tài còn tố cáo “xe buýt là chúa chạy 
ẩu”. Còn xe máy thì chạy lung tung, khá 
nhiều người không đội mũ bảo hiểm…
   Câu “Hà Nội không vội được đâu” 
ngẫm ra sai bét!

KHÔNG “ĐƯA ĐÒ”
    Ở Hà Nội cũng có chuyện 
không “đưa đò”. Tối hôm đó, 
chúng tôi ngoắc xe từ phố Hai 
Bà Trưng. Chiếc taxi ngừng lại, 
nhưng khi nghe nói về Hàng 
Thiếc thì bị từ chối thẳng. Tuy 
vậy, cũng có 2 xe chịu chở 
về: Một chiếc mười tám ngàn, 
chiếc kia hai chục ngàn.
  Tưởng đâu ngại “đưa đò” 
là bệnh chung của cánh lái 
taxi toàn quốc, chứ ai ngờ có 
chuyện lạ xảy ra, ngay sáng 
hôm sau. 
    Sáng dậy sớm, cả nhóm lội 
bộ ăn phở sắp hàng Bát Đàn 
xong rồi hiên ngang đến dãy 
taxi đậu dọc phố Phùng Hưng: 
    - Đi nhà hát Quân Đội ở Hồ 
Tùng Mậu, Cầu Giấy.
    Mười cây số chứ đâu ít. Một 
trăm sáu chục ngàn doanh thu 
cho buổi sáng sớm. Vậy mà bác 
tài vẫn lắc đầu: 
    - Các bác gọi xe khác. Em 
chỉ chạy Nội Bài thôi.
   Thiệt là chảnh quá đi! Mà 

giá taxi chiều Hà Nội - Nội Bài 
đâu cao.
PHÁ GIÁ?!
    Hai cha con tôi vừa vác hành 
lý đến bến xe buýt Quang 
Trung - Nội Bài thì một bác tài 
hộc tốc chạy đến:
    - Bác đi Nội Bài, em chở.
    - Không, tôi đi xe buýt. (Mỗi 
vé giá 40 ngàn).
    - Em lấy rẻ mà. Chỉ có 150 
nghìn.
    Tôi không tin vì chí ít cũng 
phải hai trăm rưỡi. Nghĩ thầm: 
“Có lừa đảo gì không đây?”. 
    Bác tài đứng tuổi vẫn kiên 
nhẫn mời.
    Tôi chịu thua: “Thôi được”. 
Lên xe, bác tài sân bay taxi 4 
chỗ báo tổng đài: “Đã nhận 
khách đi Nội Bài”.
    Báo hại, lên đến Nội Bài sớm 
gần 2 tiếng, chờ mệt xỉu. May 
mà tôi cẩn thận nhờ bác tài 
dừng dọc đường để mua thức 
ăn thức uống đem theo, chứ 
không, lên tới sân bay mới mua 
chắc bị chém thê thảm. 
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Trong chuyến đi Hà Nội vừa rồi, tôi thử đi nhiều chuyến taxi của 
nhiều hãng khác nhau, kể cả xe dù. Mục đích là tìm hiểu xem taxi 
thủ đô có gì khác taxi Sài Gòn: Nhiều điểm giống nhưng cũng nhiều 
điều bất ngờ…
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TRẢ GIÁ
    Sau một buổi sáng đi bộ thăm thủ đô, đã đuối.  
Rời Văn Miếu, tôi tiến thẳng đến chiếc taxi con 
cóc T.C. Bác tài vồn vã: 
     - Bác về đâu, em đưa.
     Tôi nói tên phố Hàng Thiếc.
     - Bác cho em sáu chục.
     - Gì mà đắt thế, chỉ khoảng hơn cây số chứ 
mấy. 
    Tôi nhìn bảng giá cước bên hông xe chỉ có 
13 ngàn/km. 
    - Bác không chịu thì đi xe kia đi. 
     Bác tài chỉ vào một taxi con cóc hãng khác 
đang từ từ rà lại. Bác tài này cũng ra giá:
    - Bác cho em bốn chục.
    Thôi kệ, tôi lên xe. Nội thất chiếc xe khá dơ 
và rệu cũ, đồng hồ cũng không thèm nhảy số. 
Tuy tôi không nói gì nhưng bác tài tự dưng phân 
bua:
    - Đáng ra đi bằng đồng hồ thì đúng hơn, khỏi 
mặc cả, bác nhỉ?
     Tôi cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục im lặng. 
Chiếc taxi lách trên những con phố hẹp mà 
đông đúc. Phải nói rằng đoạn đường khá xa chứ 
không ngắn như tôi ước lượng khi đi bộ, vì có 
nhiều đoạn ngược chiều và khi rẽ trái phải đi 
zic-zắc theo đúng luật. Đến nơi, tôi đề nghị:
    - Anh đợi tôi 10 phút nhé. Đưa tôi ra phố 
Quang Trung luôn.
     Bác tài nhũn nhặn từ chối:
    - Xin lỗi bác, nếu bác ra ngay, em đợi. Còn 
đến 10 phút là em bị phạt đấy. Bác thông cảm 
nhá.

THẬT THÀ
    Rút kinh nghiệm chuyến taxi từ Văn Miếu 
về Hàng Thiếc, tôi nhờ tiếp tân khách sạn gọi 
xe giùm. Một chiếc taxi hãng G. đưa ra phố 
Quang Trung. Đến gần phố Bà Triệu, anh rà xe 
lại đề nghị:
    - Bác qua đường một tí là đến, em đánh vào 
đấy là ngược đường, xa. Nhá, bác!
    Chỗ này thì tôi biết. Đồng hồ chỉ 32 ngàn, 
tôi đưa tờ 50 chục, anh bảo: “Bác có 2 nghìn 
không ạ?”. Tôi bảo “không có”, anh móc túi trả 
lại đúng 18 ngàn. Tôi lấy tờ 10 ngàn, còn lại 
tặng anh. Bác tài nhã nhặn cám ơn rồi lướt đi.
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TAXI BẾN XE

   Tháng trước tôi đi phép 
thăm gia đình ngoài Bắc.
   Hà Nội chớm Đông. Trên 
phố những cây bàng lá đỏ, 
những chiếc lá bàng đầu 
tiên đã bắt đầu theo nhau 
rải cái màu đỏ sậm trên hè 
phố. Gió heo may se lạnh 
hờ hững vương trên vành 
khăn choàng cổ của các cô 
gái Hà Thành. Tôi ngồi trên 
chiếc xe năm mươi chỗ từ từ 
quẹo vào bến xe Giáp Bát. 
Xe chưa dừng hẳn đã thấy 
cánh tài xế taxi lẫn xe ôm 
bu quanh cửa, ồn ào tranh 
nhau chỉ trỏ xí phần … Và 
cứ thế khi khách xuống xe 
họ bám theo nài nỉ. 
    Từ trên xe tôi đã có ý 
định đón taxi về nhà, 
nhưng cảnh ấy làm tôi 
hoảng. Một tài xế taxi trước 
đó nhận tôi là “thằng…
của tao” bám theo kèo nài 
“Về đâu bác? Taxi của em 
giá hữu nghị thôi” đến tận 
ngoài đường. Tôi lắc đầu 
quầy quậy từ chối và nói đại 
“Tôi có người nhà đón rồi” 
để “thoát” khỏi anh ta.
      Vào quán nước trà trên 
đường ngoài bến xe uống 
chén nước để tịnh tâm lại. 
Tôi thấy bến xe này không 
tổ chức cho xe taxi có điểm 
đón khách theo thứ tự xếp 
tài vào đón khách trong 
bến. Xe phải đậu ở bãi ngoài 
bến, khi có các xe tỉnh về là 
tài xế taxi cùng các “bác xe 

ôm” lại xô nhau tranh giành 
khách như ở trên.
     Uống xong ly trà, tôi chủ 
động lại bãi đậu taxi mong 
tìm cho mình một xe “tử tế” 
nhất để đi. Bãi xe có trên 
hai chục xe, chủ yếu là xe 
Hàn Quốc cũ kỹ. Tìm đến 
một “con” xe trông “sáng” 
nhất của hãng  taxi “P” ở đó 
tôi hỏi:  
  - Cho anh về phố Triệu 
Việt Vương được không em?
   - Được! Đoạn nào anh? 
   - Gần Vincom.
  - Tám mươi nghìn có đi 
không?
   - Xe em có đồng hồ tính 
tiền không?
   - Có!
   - Đồng hồ không làm việc 
à?
   - Có! Anh thích đi đồng 
hồ thì đi đồng hồ.
   - Ừ, có đồng hồ thì đi đồng 
hồ cho nó “oai” chứ taxi ai 
lại trả giá.
    - Vâng.
   Cả tôi và tài xế vui vẻ ngồi 
vào xe bắt đầu một hành 
trình.
       Ngồi vào xe tôi cảm 
nhận ngay cái mùi khó 
chịu, mùi hỗn tạp gần với 
mùi mắm tôm làm cay cay 
sống mũi. Nội thất xe xộc 
xệch đến cái đồng hồ tính 
tiền gắn cũng bị nghiêng 
nên khách muốn coi đồng 
hồ phải nghiêng cả đầu 
theo. Làm trong nghề mà tôi 
nhìn một lúc mới hiểu mấy 
cái thông số trên đó nói gì.  

Văn Quý -Cộng tác viên thân thiết Vinasun News- là giáo 
viên Phòng Tuyển dụng & Đào tạo. Anh chia sẻ cảm giác 
trải nghiệm một lần đi taxi ở Hà Nội trong bài viết sau đây.
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    Tôi hỏi tài xế:
   - Chạy taxi thu nhập được 
không em?
     - Đói lắm anh ơi, anh nhìn 
em thì biết, đến cái quần áo 
sờn rách thế này không có 
cái mà thay, doanh thu thấp 
lắm, bọn em chỉ trông chờ 
vào khách hảo tâm “bo” 
thêm thì mới có cháo mà ăn 
chứ trông vào doanh thu thì 
chết đói.
    Hình như tôi đã “gãi” 
đúng chỗ ngứa của anh ta 
nên anh ta “khóc” than vãn 
liên hồi. Vừa “khóc” anh ta 
vừa kể xấu công ty anh đang 
làm, chê những khách hàng 
“kẹo”, “ki bo”.
   Trong hành trình mấy km 
mà tôi không nhớ mấy lần 
bị chúi người về trước, giật 
ngửa về sau do thắng gấp, 
do chân ga không “ngọt”. 
Tôi có ý nhắc nhở về sự an 
toàn thì anh ta lầm bầm 
bâng quơ đổ cho cái xe cũ 
và hình như “nhồi” tôi mạnh 
hơn thì phải.
   Qua nói chuyện, tài xế biết 
tôi trước đây đã sống nhiều 
năm ở Hà Nội nên anh ta 
không dám “vẽ đường” . 
Trên xe có dán decan báo 
giá, giá mở cửa 10 ngàn, 
dưới 27 km giá 11 ngàn/km. 
Tôi tính từ bến xe về nhà 
khoảng 4 km cũng chỉ trên 
dưới 50 chục ngàn nhưng 
khi tính tiền đồng hồ nhảy 
82 ngàn. 
   Tôi biết mình bị làm “phù 
phép” nhưng vẫn vui vẻ đưa 
100 ngàn và bo luôn số tiền 
còn lại. Tài xế vui ra mặt và 
trước khi tôi rời xe còn cố 
dúi cho tôi danh thiếp nói 
“đi đâu gọi em nhé”.
   Nói thật là cầm cái “cạc-
vi-dít” của anh ta nhưng tôi 
cũng vất, vì lần sau có đi 
taxi tôi cũng chẳng dám gọi 
anh tài xế này phục vụ.

Tặng quà tết cho gia đình các lái xe bị nạn
     Ngày 17/1/2014, Công đoàn và Ban Tổng Giám đốc Công ty trao tặng quà 
Tết cho 9 gia đình lái xe mất do tai nạn trong kinh doanh. Mỗi phần quà kèm 
theo số tiền 1 triệu đồng. 
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HÌNH ẢNH CÁC ĐƠN VỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013

Ông Phạm Văn Sang trao giấy khen cho nhân viên phòng GQKNKH

Ông Tạ Long Hỷ trao giấy khen cho Phòng Tư vấn và Xử lý vi phạm
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Tổng Giám đốc Đặng Thị Lan Phương 
- TOP 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

Giải thưởng Vô lăng Vàng 2013

Vinasun Corp.
- TOP 500 DN lớn nhất Việt nam

Vinasun Taxi
- Thương hiệu Việt được yêu thích nhất 
năm 2013

   Tổng Giám đốc Đặng Thị Lan Phương vừa được tôn 
vinh trong TOP 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp - Mark of 
Respect  trong buổi lễ trao giải long trọng ngày 15/1/2014.
    Tiêu chí chọn lựa TOP 50 dựa trên 3 năng lực cốt lõi 
của nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm hiệu quả kinh 
doanh, năng lực phát triển đội ngũ và năng lực sáng tạo 
đổi mới.
    Theo Ban tổ chức thì mục đích của việc xếp hạng TOP 
50 nhằm trân trọng và tôn vinh những nỗ lực của các 
doanh nhân Việt để họ tiếp tục cống hiến mang lại những 
giá trị to lớn cho nền kinh tế.

    Vinasun Taxi vừa được trao giải thưởng Vô lăng Vàng 
2013 trong lần đầu tiên được Ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia tổ chức.
    Đây là vinh dự lớn vì trong 10 doanh nghiệp vận tải 
cả nước chỉ có Vinasun trong ngành taxi đoạt giải tập thể. 
Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng Vô lăng Vàng 2013 
cá nhân cho 4 lái xe taxi Vinasun là Phạm Duy, Nguyễn 
Thế Luông, Phạm Hữu Thanh, Nguyễn Hữu Quyền.

    Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được xếp 
hạng đứng vị trí 112 trong 500 Doanh nghiệp tư 
nhân lớn nhất Việt Nam năm 2013 (VNR500 - 
2013) và trở thành doanh nghiệp đứng thứ 322 
trong số 500 DN lớn nhất VN (bao gồm mọi 
thành phần kinh tế). 
    Bảng xếp hạng VNR500 2013 nhằm tôn vinh 
và ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh xuất 
sắc của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong 
năm 2012, đồng thời cũng ghi nhận sự trưởng 
thành của 500 doanh nghiệp thuộc nhóm tư nhân 
- nhóm doanh nghiệp chiếm tỷ lệ đông về số 
lượng, không ngừng sáng tạo và đổi mới trong 
hoạt động, tự tin đối diện với thách thức 
và cạnh tranh, sẵn sàng chung tay góp 
sức cho sự phát triển chung của cộng 
đồng doanh nghiệp Việt.

    Ngày 05/1/2014, Công ty CP Ánh Dương Việt 
Nam được trao giải Thương hiệu Việt được yêu 
thích nhất năm 2013 và là một trong 19 Thương 
hiệu Vàng đã được bạn đọc bình chọn 5 năm liên 
tục. Đặc biệt, Vinasun nằm trong TOP 19 doanh 
nghiệp có thương hiệu được bình chọn 5 năm liên 
tục được UBND TPHCM trao tặng bằng khen.
   Chương trình thường niên này do bạn đọc báo 
Sài Gòn Giải Phóng bình chọn. Kết quả bình 
chọn được tổng hợp từ 1.200 phiếu điều tra và 
thông qua Hội đồng thẩm định của Báo SGGP 
gồm đội ngũ phóng viên các lĩnh vực, lấy ý kiến 
các hiệp hội ngành hàng, các sở chủ quản. Năm 
nay, có 32 doanh nghiệp được chọn trao giải trên 
các lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, thương mại, sản 
xuất...  

Từ trái sang: Nguyễn Thế Luông, Phạm Duy, Nguyễn Hữu Quyền, 
Phạm Hữu Thanh

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng trao 
Bằng khen cho ông Tạ Long Hỷ - Phó TGĐ/TT kiêm 
GĐ Taxi Vinasun.

37Xuân Giáp Ngọ
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Đội 1: Nguyễn Văn Hoàng (Tài 1956) - Nguyễn Hữu Lộc (Tài 
6827) - Nguyễn Tấn Hùng (Tài Dự Bị) - Nguyễn Văn Trang (Tài 
6771) - Quang Văn Minh (Tài 4611) - Châu Chí Sâm (Tài 3877) 
- Trần Hữu Nghĩa (Tài 2097) - Chế Minh Tâm (Tài 1879) - Đoàn 
Thế Duy (Tài 4384)
Đội 2: Khổng Minh Hùng (Tài 6612) - Danh Khánh Ly (Tài 6892) 
- Nguyễn Văn Tuấn (Tài 6042) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 3163) - 
Trần Khải Lai (Tài 3356)
Đội 3: Trần Thái Thanh (Tài 4608) - Nguyễn Tấn Vương (Tài 
6714) - Lê Bá Quốc (Tài 3079) - Vũ Văn Chuyên (Tài 4063) - 
Trương Minh Kỳ (Tài 5088) - Phạm Đức Lộc (Tài 2772) - Trịnh 
Văn Viên (Tài 5194)
Đội 4: Trần Thanh Trà (Tài 2647) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 3777) 
- Huỳnh Văn Nam (Tài 4580) - Cao Văn Thanh Sơn (Tài 1495) - 
Đinh Thanh Bình (Tài 1271) - Nguyễn Văn Thật (Tài 4417) - Trần 
Văn Xa (Tài 3228) - Huỳnh Văn Quý (Tài 3771) - Huỳnh Minh 
Nhu (Tài 3460) - Phạm Quang Khải (Tài 3492) - Lý Duy Cường 
(Tài 3201) - Nguyễn Trần Hoàng Minh (Tài 3460) - Nguyễn Đức 
Cường (Tài 1753) - Nguyễn Thành Công (Tài 5275) - Nguyễn Lạc 
Hùng (Tài 1937) - Nguyễn Hồ Phương (Tài 4914)
Đội 5: Nguyễn Ngọc Minh (Tài 4926) - Nguyễn Đỗ Hoàng Thi 
(Tài 4094) - Phạm Tấn Lộc (Tài 2222) - Nguyễn Tấn Tài (Tài 
6132) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 5055) - Huỳnh Kim Dũng (Tài 
2722) - Tăng Quốc Thái (Tài 6578) - Nguyễn Đăng Linh (Tài 
1817) - Nguyễn Đức Long (Tài 6007) - Hà Văn Đức (Tài 2616) - 
Huỳnh Thanh Nhựt (Tài 4773) - Nguyễn Minh Thảo (Tài 6154) 
- Nguyễn Thái Cường (Tài 5055)
Đội 6: Hồ Vũ Trương Giang (Tài 2619) - Nguyễn Tùng Lâm (Tài 
1882) - Trần Thanh Long (Tài 6833) - Trương Minh Phương (Tài 
4843) - Văn Thế Thượng (Tài 4249) - Lê Minh Đăng (Tài 4657)
Đội 7: Phạm Mạnh Trung (Tài 6635) - Đặng Văn Lang (Tài 2927) 
- Phạm Huỳnh Nhứt Trung (Tài 4194) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 
5016) - Nguyễn Hữu Trung Dũng (Tài 6754) - Trần Hữu Lành (Tài 
1595) - Châu Long Phi (Tài 4958) - Sơn Phước Thọ (Tài 6043) - 
Ngô Thanh Phong (Tài 3018) - Ngô Thanh Tùng (Tài 5139) - Trần 
Hùng (Tài 2592) - Trần Ngọc Tùng (Tài 4932) - Huỳnh Thanh 
Tùng (Tài 3574)
Đội 8: Lê Tấn Khanh (Tài 1417) - Trần Quang Diệu (Tài 6695) 
- Nguyễn Minh Gương (Tài 6662) - Lê Văn Lành (Tài 6096) - 
Nguyễn Thanh Thái (Tài 2628) - Nguyễn Thanh Quân (Tài 6946) 
- Lê Quang Anh Tứ (Tài 4159) - Đặng Quốc Phương (Tài 5371)
Đội 9: Diệp Ngọc Đường (Tài 1280) - Trần Thái Quy (Tài 1566) - 
Nguyễn Thanh Cường (Tài 2442) - Huỳnh Hoàng Hiếu (Tài 5214) 
- Lâm Huy Tâm (Tài 1394) - Nguyễn Ngọc Thanh (Tài 6512) 
- Lưu Tùng Nghĩa (Tài 4937) - Trần Hữu Phương (Tài 3401) - 
Nguyễn Viết Nhớ (Tài 1289) - Trần Anh Tiến (Tài 5002) - Nguyễn 
Bá Thi (Tài 6083)
Đội 10: Muh Ha Mad (Tài 1703) - Phạm Văn Minh (Tài 4467) - 
Lương Tuấn Vũ (Tài 3475) - Ngô Bảo Anh (Tài 5011) - Võ Minh 
Tuấn (Tài 2261) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 5057)

Đội 11: Lâm Hồng Phúc (Tài 5223) - Nguyễn Ngọc Tân (Tài 
1962) - Mai Công Vinh (Tài 1962) - Trần Tấn Phát (Tài 6942) - 
Phạm Ngọc Minh (Tài 1554) - Lưu Văn Hạ (Tài 1347) - Nguyễn 
Quốc Tuấn (Tài 5208) - Phạm Văn Thỏa (Tài 1792) - Nguyễn Chí 
Tâm (Tài 6942) - Hồ Sơn Điền (Tài 4481) - Lê Văn Lên (Tài 4246)
Đội 12: Lê Trọng Tuyên (Tài 2260) - Trà Đăng Thông (Tài 1353) - 
Trần Văn Nam (Tài 2600) - Phan Duy Đức (Tài 2716) - Tạ Quang 
Nhất (Tài 5361) - Nguyễn Văn Công (Tài 5012) - Hồ Công Bằng 
(Tài 1422) - Lê Trọng Tuyên (Tài 1974) - Xuân Quyền (Tài 5147) 
Đội 14: Lê Công Đồng (Tài ) - Cao Mạnh Dũng (Tài 4445) - Lê 
Văn Hùng (Tài 6723) - Trần Xuân Hòa (Tài 1911) - Trần Xuân 
Tùng (Tài 4925) - Hà Anh Vũ (Tài 3185) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 
6723) - Nguyễn Phúc Hiếu (Tài 4876)
Đội 13: Cao Xuân Huy (Tài 3313)
Đội 15: Tôn Quang Thương (Tài 2665) - Ngô Quốc Bình (Tài 
1270) - Nguyễn Văn Thư (Tài 2551) - Trần Duy Đức (Tài 3662) 
- Nguyễn Văn Hiệp (Tài 5193) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 4788) 
- Nguyễn Hồng Hải (Tài 6852) - Nguyễn Văn Quyết (Tài 3609) - 
Từ Văn Hòa (Tài 4954) - Ngô Lâm (Tài 3609)
Đội 16: Nguyễn Văn Thiệu (Tài 4464) - Trịnh Văn Định (Tài 
1317) - Mai Anh Dũng (Tài 3112) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 2632) 
- Nguyễn Văn Tùng (Tài 5066) - Nguyễn Ngọc Duy (Tài 6596) 
- Huỳnh Ngọc Hùng (Tài 3740) - Châu Ngọc Long (Tài 5199) 
- Nguyễn Hữu Tài (Tài 2632) - Đinh Thiên Dương (Tài 3840)
Đội 17: Lê Phú Quy (Tài 3248) - Hoàng Văn Cường (Tài 6652) 
- Huỳnh Ngọc Phương (Tài 6523) - Nguyễn Văn Tình (Tài 3935) 
- Đinh Duy Triều (Tài 2045) - Nguyễn Tuấn Phương (Tài 4157)
Đội 18: Huỳnh Trung Thành (Tài 4771) - Ngô Thị Ngọc Nga (Tài 
2368) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4250) - Nguyễn Liêu Đăng Khôi (Tài 
3256) - Nguyễn Ngọc Thắng (Tài 6534) - Lê Đức Quang (Tài 
4846) - Phạm Viết Lâm (Tài 6899) - Trần Văn Thân (Tài 4033) - 
Nguyễn Phúc (Tài 4441)
Đội 19: Nguyễn Thạnh Thông (Tài 3882) - Phạm Xuân Thủy (Tài 
4687) - Nguyễn Xuân Ánh (Tài 6780) - Đỗ Duy Thành (Tài 2649) 
- Trần Quang Thuận (Tài 1921)
Đội 20: Dương Đình Chắt (Tài 3557) - Lê Hoài Cận (Tài 1790) - 
Nguyễn Văn Sáng (Tài 1981) - Trần Văn Sinh (Tài 3612) - Nguyễn 
Quang Bảo (Tài 4053) - Nguyễn Doanh Trung (Tài 4487) - Phan 
Châu Nguyện (Tài 3465) - Đinh Xuân Tình (Tài 6172) - Mai Văn 
Long (Tài 1765) - Nguyễn Tuấn (Tài 2800) - Nguyễn Công Sự (Tài 
6845) - Ngô Hoàng Sang (Tài 1766) - Đào Duy Nam (Tài 5157)
Đội 21: Phạm Hữu Lâm (Tài 4162) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 
3614) - Phan Công Hận (Tài 3369) - Tạ Thanh Minh (Tài 4993) 
- Nguyễn Văn Tâm (Tài 3970) - Đào Thanh Toàn (Tài 2581) - 
Nguyễn Phi Quý (Tài 3988) - Huỳnh Văn Tiền (Tài 0986) - Tô 
Chương Hùng (Tài 3223) - Đặng Văn Điệp (Tài 6521) - Phạm 
Viết Mùi (Tài 6644)
Đội 22: Võ Quốc Phong (Tài 2577) - Nguyễn Đức Huệ (Tài 6557) 
- Trần Hoàng Thông (Tài 3517) - Nguyễn Mạnh Cường (Tài 6721) 
- Võ Thanh Lương (Tài 6721) - Nguyễn Xuân Thanh (Tài 2089) - 

Nguyễn Ngoạn (Tài 3824) - Ngô Văn Tuấn (Tài 2468) - Vũ Quang 
Vinh (Tài 3385) - Trần Văn Thành (Tài 1279) - Lý Trị Tài (Tài 
6609) - Mai Văn Đình (Tài 1819) - Phan Sen (Tài 3824) - Trần 
Hoàng Thông (Tài 3517) - Trần Văn Kiên (Tài 2128) - Đoàn Ngọc 
Hoàng (Tài 6850)
Đội 23: Trần Anh Quốc (Tài 5134) - Phan Minh Tần (Tài 3527) 
- Nguyễn Văn Sơn (Tài 5144) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 6613) - 
Nguyễn Thành Danh (Tài 5410) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 6123) 
- Lê Thanh Minh (Tài 3604) - Nguyễn Trường An (Tài 3438)
Đội 24: Bùi Văn Châu (Tài 3919) - Vũ Đức Huy (Tài 1846) - 
Trương Quang (Tài 3720) - Trần Đức Trang (Tài 2660) - Nguyễn 
Thành Các (Tài 3943) - Lê Nguyên Độ (Tài 4609) - Nguyễn Văn 
Hiền (Tài 3506) - Trương Quang (Tài 3720)
Đội 25: Trần Ngọc Lĩnh (Tài 6517) - Trương Hoài Phong (Tài 
3582) - Lê Văn Phúc (Tài 6190) - Hồ Phước Hải (Tài 3486) - 
Đoàn Văn Hùng (Tài 5207) - Phùng Văn Ninh (Tài 6622) - Lê 
Đình Phước (Tài 3848) - Lê Văn Cương (Tài 5328)
Đội 26: Nguyễn Hồng Sơn (Tài 3500) - Phạm Văn Nghiêm (Tài 
3165) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 5357) - Dương Văn Minh (Tài 
4521) - Lê Hoàng Dũng (Tài 3476) - Huỳnh Hữu Nghĩa (Tài 
4515) - Nguyễn Văn Chiến (Tài 1500) - Kim Quốc Bảo (Tài 1914) 
- Quách Tuấn Kiệt (Tài 4521) - Đặng Tuấn Sỹ (Tài 2257) - Nguyễn 
Công Bình (Tài 4998) - Ngọc Ngọc Sơn (Tài 5378)
Đội 27: Võ Thành Dũng (Tài 2269) - Lê Thành Trung (Tài 6028) 
- Nguyễn Văn Hải (Tài 2269) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 6163) - 
Nguyễn Yên Linh (Tài 5192)
Đội 28: Lưu Nguyễn Tường (Tài 5263) - Trần Anh Vũ (Tài 1895) 
- Phạm Văn Phương (Tài 3268) - Dương Minh Đức (Tài 4018) - 
Đặng Dương (Tài 3143) - Phan Hữu Phụng (Tài 4809) - Nguyễn 
Hữu Nam (Tài 3623) - Nguyễn Trí Dũng (Tài 3143) - Nguyễn Hữu 
Phúc (Tài 5114) - Trần Hữu Ngà (Tài 3072)
Đội 29: Hoàng Văn Hoan (Tài 4241) - Huỳnh Thanh Sang (Tài 
3227) - Bùi Công Đạt (Tài 1862) - Nguyễn Thành Nhân (Tài 
3637) - Phạm Thanh Triều (Tài 5159) - Nguyễn Minh Thành 
(Tài 4550) - Nguyễn Công Khanh (Tài 1297) - Nguyễn Hảo (Tài 
5009) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 6071) - Bùi Văn Huy (Tài 2345)
Đội 30: Lê Thanh Tâm (Tài 4790) - Châu Chí Linh (Tài 4572) 
- Trần Phương Châu Toàn (Tài Dự Bị) - Hồ Văn Sửu (Tài 4812) 
- Đặng Văn Thoại (Tài 1784) - Trần Hán Ướng (Tài 4790) - 
Nguyễn Phan Công Khanh (Tài 3275) - Lê Trọng Hiếu (Tài 1892) 
- Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 2330) - Hồ Văn Hữu (Tài 4812) - 
Huỳnh Công Phúc (Tài 3833) - Lê Thanh Lộc (Tài 2473) - Võ Tuấn 
Kiệt (Tài 3968) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 6866)
Đội 31: Trần Hữu Trọng (Tài 2608) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 3354) 
- Diệp Kiến Quốc (Tài 2324) - Lê Huỳnh Trung (Tài 6712) - Lê 
Thanh Phong (Tài 3029) - Đặng Thanh Minh (Tài 1471)
Đội 32: Mạc Trung Vĩnh Viễn Chinh (Tài 3441) - Nguyễn Huy 
Bình (Tài 3778) - Nguyễn Văn Út (Tài 4299) - Lê Đức Hoàng (Tài 
3578) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 5359) - Võ Văn Phú (Tài 2313) - 
Phạm Hồng Tâm (Tài 1853) - Cao Văn Trọng (Tài 2663)

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 11/2013

NGUYỄN THÀNH CUNG 
(Tài 2731 - Đội A5) 

Tài vật: 02 máy ipad hiệu Apple, 5 cái CD
(Ước tính 15,000,000đ)

CAO ANH TUẤN 
(Tài 1311 - Đội 50) 

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

HOÀNG VĂN HOAN
(Tài 4249 - Đội 29 ) 

Tài vật: 01 lap top hiệu Asus + dây sạc 
(Ước tính 12,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Đội 33: Võ Thành Tâm (Tài 6201) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 4153) 
- Nguyễn Nhứt Danh (Tài 5333) - Lê Tấn Lợi (Tài 5369) - Nguyễn 
Thanh Sơn (Tài 1712) - Lê Hồng Phương (Tài 3250)
Đội 34: Nguyễn Mạnh Chiến (Tài 2217) - Nguyễn Thanh Hiền (Tài 
6867) - Đặng Phước Trọng (Tài 4877) - Nguyễn Quốc Cường (Tài 
6815) - Nguyễn Thế Huy (Tài 6681)
Đội 35: Nguyễn Văn Khoa (Tài 3046) - Nguyễn Hoàng Trung (Tài 
4313) - Ngô Quốc Phương  (Tài 2137) - Đặng Danh Nghị (Tài 5129) 
- Nguyễn Thành Đạt (Tài 4116) - Nguyễn Thanh Quang (Tài 1483) 
- Nguyễn Văn Điền (Tài 6730) - Đỗ Hoàng Thiệp (Tài 4987) - Kim 
Xuân Sỹ (Tài 4640) - Nguyễn Phúc Phú Quý (Tài 3587) - Võ Văn 
Văn (Tài 3631) - Trịnh Công Tuyền (Tài 4345) - Phan Minh Quang 
(Tài 1483) - Trần Tính Nghĩa (Tài 2509) - Trần Tấn Tài (Tài 2560)
Đội 36: Cao Thanh Bạch (Tài 2775) - Nguyễn Đình Hùng (Tài 1842) 
- Đinh Văn Chuyện (Tài 3542) - Hoàng Đình Nghị (Tài 3542) - Vũ 
Văn Hiếu (Tài 6655) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) - Hà Văn Dần 
(Tài 3083) - Nguyễn Bá Tuấn (Tài 3744) - Vũ Tuấn Tú (Tài 3920) - 
Nguyễn Minh Chánh (Tài 3912) - Tô Hoàng Vũ (Tài 4885) - Nguyễn 
Hồng Châu (Tài 4341) - Lê Văn Minh (Tài 2920) - Nguyễn Đình 
Tuấn An (Tài 6072) - Nguyễn Phước Linh (Tài 4125) - Trần Thanh 
Tuấn (Tài 4620) 
Đội 37: Tạ Trung Dũng (Tài 1468) - Phạm Thái Sơn (Tài 2397) - 
Phạm Minh Vũ (Tài 1780) - Từ Chí Văn (Tài 2234) - Đặng Văn Viện 
(Tài 3495) - Lâm Hoàng Thanh (Tài 6155) - Nguyễn Trung Hiếu 
(Tài 6772) - Nguyễn Công Phát (Tài 3255) - Nguyễn Ngọc Hiếu (Tài 
5054) - Quách Thanh Tâm (Tài 2498) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6614) 
- Chế Công Lan (Tài 6104)
Đội 38: Trần Quí Kiếm (Tài 5165) - Thạch Vương (Tài 4119) - 
Huỳnh Thanh Tuấn (Tài 6792) - Phạm Đình Đại (Tài 3118) - Ngô 
Minh Hân (Tài 4205) - Nguyễn Ngọc Doanh (Tài 4288) - Nguyễn 
Văn Hoàng (Tài 4119) - Nguyễn Ân (Tài 6021)
Đội 39: Hà Phước Dũng (Tài 1552) - Đặng Thanh Tùng (Tài 4078) 
- Thiều Nam Toàn (Tài 4897) - Lai Xuân Thành (Tài 4072) - Dương 
Hoàng Kiệt (Tài 1282) - Nguyễn Ngọc Lành (Tài 4254) - Lê Trần 
Thanh Tuấn (Tài 4039) - Đỗ Minh An (Tài 3216) - Phạm Đức Tiến 
(Tài 3899) - Võ Ngọc Trọng (Tài 4195) - Vương Quốc Dũng (Tài 
4534) - Lê Ngọc Sơn (Tài 4510) - Trịnh Xuân Dũng (Tài 1555) - 
Phạm Bình An (Tài 6864)
Đội 40: Kiều Văn Hân (Tài 4118) - Phạm Ngọc Thọ (Tài 3390) - 
Huỳnh Đức Toàn (Tài 1525) - Trần Văn Chung (Tài 1537) - Thiều 
Nam Tấn (Tài 5416) - Võ Đình Thịnh (Tài Dự Bị) - Nguyễn Quang 
Khải (Tài 5230) - Nguyễn Văn Năm (Tài 6698) - Nguyễn Văn Tài 
(Tài 3903) - Nguyễn Văn Thịnh (Tài 4994) - Nguyễn Đức Học (Tài 
6514) - Trần Minh Thừa (Tài 6699) - Tống Anh Toàn (Tài 1541)
Đội 41: Lý Đức Huy (Tài 1785) - Trần Văn Tồn (Tài 4458) - Nguyễn 
Văn Tuấn Kiệt (Tài 3515) - Phạm Ngọc Đức (Tài 4213) - Bùi Văn 
Chung (Tài 6744) - Đỗ Quang Thúc (Tài 2747) - Đoàn Tuấn Thành 
(Tài 1724) - Phạm Ngọc Hoàng (Tài 1714)
Đội 42: Phạm Văn Thuận (Tài 3406) - Nguyễn Minh Đức (Tài 1382) 
- Tô Phúc Đăng (Tài 2423) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3878) - Trần 
Quang Định (Tài 4748) - Lê Minh Sáng (Tài 3282)
Đội 43: Huỳnh Văn Hưởng (Tài 3455) - Nguyễn Văn Chiên (Tài 
5326) - Lê Hoàng Sang (Tài 2645) - Cao Tuấn Bửu (Tài 3689) - Văn 
Công Chung (Tài 6859) - Phan Phú Quới (Tài 4621) - Võ Trần Minh 
Khoa (Tài 5326) - Nguyễn Hữu Quyền (Tài 3701) - Đặng Quốc An 
(Tài 6909) - Trương Vi Đô (Tài 4859)
Đội 44: Huỳnh Lễ (Tài 1763) - Bùi Quang Trưởng (Tài 1269) - Trương 
Quốc Minh (Tài 4671) - Huỳnh Văn Đen (Tài 1269) - Nguyễn Thành 
Phước (Tài 1291) - Phan Văn Hoàng (Tài 4071) - Đặng Minh Hùng 
(Tài 4152) - Liêu Phan Lạc (Tài 5382)
Đội 45: Lê Tiểu Bình (Tài 3287) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 4825) - Ngô 
Văn Hải (Tài 6591) - Trần Ngọc Sơn (Tài 4149) - Võ Thanh Tiên (Tài 
1372) - Trần Chinh (Tài 4869) - Võ Hồng Quốc (Tài 3374) - Phạm 
Văn Minh Thuộc (Tài 1372) 
Đội 46: Nguyễn Ngọc Đức (Tài 4235) - Trần Văn Thắng (Tài 1499) 
- Nguyễn Minh Tâm (Tài 4988) - Lê Văn Thái (Tài 6150) - Đoàn 
Hoàng Thanh (Tài 3004) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 2588) - Từ 
Văn Hành (Tài 2394)
Đội 47: Nguyễn Thị Thanh Thúy (Tài 4893) - Trần Thiện Nhất (Tài 
4995) - Trịnh Minh Tấn (Tài 6585) - Võ Thành Phước (Tài 4581) - 
Đoàn Văn Thanh Giàu (Tài 4995) - Đặng Hoàng Tuấn (Tài 1849) 
- Võ Hồng Khanh (Tài 2107) - Bùi Thiện (Tài 4391) - Nguyễn Đức 
Khiêm (Tài 2773) - Lê Hữu Trình (Tài 2391)
Đội 48: Lê Hữu Thiên (Tài 1373) - Lê Văn Lành (Tài 2420) - Mo-
hamed Aly (Tài 6810) - Bùi Văn Khánh (Tài 3927) - Lê Tấn Thành 
(Tài 6058) - Từ Cao Trí (Tài 1832) - Hoàng Ngọc Sơn (Tài 4635) 
- Nguyễn Thanh Phong (Tài 3379) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 6058) 
Đội 49: Trịnh Đình Hoan (Tài 2494) - Lê Thanh Lương (Tài 3641) 
- Nguyễn Văn Hoàng (Tài 1902) - Trần Ngọc Thi (Tài 5384) - Lê 
Văn Tuấn (Tài 1717) - Đặng Hữu Hiền (Tài 6211) - Lê Văn Minh 
(Tài 3758) - Lê Công Việt (Tài 6784) - Phạm Khắc Ngân (Tài 6987)
Đội 50: Ngô Nhơn Quí (Tài 4128) - Nguyễn Huy Hoàng (Tài 3753) 
- Cao Anh Tuấn (Tài 1311) - Nguyễn Thạch Tân (Tài 6501) - Nguyễn 
Bình Phương (Tài 4589) - Tạ Hồng Thái (Tài 3220) - Đặng Thanh Tú 
(Tài 1305) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540)
Đội 51: Phạm Chí Tâm (Tài 6601) - Nguyễn Ngọc Ngân (Tài 3890) - 
Hồ Khải Minh (Tài 3658) - Đỗ Ngọc A (Tài 4854) - Trần Ngọc Thanh 
Tùng (Tài 2620) - Trần Quyết Cha Ri (Tài 1497) - Văn Bá Thanh Tú 
(Tài 1860) - Trần Văn Hậu Em (Tài 6707) - Trần Quang Thái (Tài 
6707) - Tống Mỹ Di Lễ (Tài 4401) - Bùi Văn Tường (Tài 6087) - 
Nguyễn Văn Hiếu (Tài 6709) - Nguyễn Ngọc Việt (Tài 6863) - Hồng 
Tám Đệ (Tài 3583) - Phạm Minh Mẫn (Tài 2620)
Đội 52: Đỗ Ngọc Sơn (Tài 4386) - Nguyễn Văn Huộn (Tài 4502)
Đội 53: Doãn Văn Khang (Tài 6951) - Dương Văn Tiền (Tài 5090) 
- Lê Đức Trung (Tài 2750) - Lê Ngọc Xuân (Tài 6001) - Đinh Công 
Dũng (Tài 4591) - Nguyễn Hoàng Phú (Tài 4531) - Trần Văn Anh 
Tuấn (Tài 5027) - Lê Quang Lâm (Tài 6567) - Lê Trường Hận (Tài 
2757) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 4531) - Nguyễn Kim Tuân (Tài 5349) 
- Nguyễn Văn Hiển (Tài 5090) - Lê Đức Trung (Tài 1971)
Đội 54: Nguyễn Tấn Thanh Tùng (Tài 3572) - Đặng Phước Hiếu 
(Tài 4997) - Nguyễn Duy Hòa (Tài 6604) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 
6577) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 6535) - Vương Thanh Tuấn (Tài 
2742) - Ngô Ngọc Hà (Tài 6547) - Ngô Minh Thống (Tài 2429) - Võ 
Hoàng Long (Tài 4712)

Đội 55: Trần Như Trực (Tài 4830) - Trương Lâm Sơn (Tài 1546) - 
Nguyễn Dũng (Tài 4263) - Vũ Mạnh Hà (Tài 3931) - Nguyễn Văn 
Tình (Tài 6724) - Phạm Quốc Khánh (Tài 4480) - Phan Minh Uôl 
(Tài 4536) - Nguyễn Phùng Khánh (Tài 6078) - Trần Chánh Nguyên 
(Tài 2172) - Lê Thành Phát (Tài 6044) - Nguyễn Thanh Lam (Tài 
1995) - Nguyễn Văn Giáp (Tài 6948) - Vũ Doãn Trinh (Tài 2331) 
- Nguyễn Huỳnh Quân (Tài 6878) - Phạm Mạnh Cường (Tài 4880) 
- Trần Văn Bách (Tài 6123) - Huỳnh Hồ Hải (Tài 4375) - Phan Văn 
Sơn (Tài 4830)
Đội 56: Trần Minh Thông (Tài 6974) - Dương Tấn Trực (Tài 6974) - 
Bùi Công Hiếu (Tài 2510) - Phạm Minh Tuấn (Tài 3511) - Vũ Thành 
Giang (Tài 2052)
Đội 57: Nguyễn Văn Tín (Tài 1767) - Đỗ Nguyễn Phương Lâm (Tài 
4357) - Nguyễn Văn Hoài (Tài 4357) - Nguyễn Tấn Hồng Tâm (Tài 
6625) - Vương Đình Minh Hải (Tài 6085)
Đội 58: Tạ Duy Thanh (Tài 4917) - Nguyễn Kim Hoàn (Tài 2171) - 
Nguyễn Xuân Trình (Tài 2570) - Bùi Văn Minh (Tài 2353) - Lê Văn 
Thự (Tài 3362) - Trần Văn Tiệp (Tài 2353) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 
3362) - Mai Xuân Thu (Tài 2999) - Trương Tấn Thạch (Tài 3719) - 
Trần Đình Tùng (Tài 4599)
Đội 59: Bùi Thiên Cúc (Tài 2472) - Nguyễn Minh Trường Hải (Tài 
5293) - Dương Hòa Chiếu (Tài 4289) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 4436) 
- Trần Văn Du (Tài 6795) - Nguyễn Văn Sang (Tài 1776) - Nguyễn 
Công Văn (Tài 4289) - Nguyễn Duy Tân (Tài 2702) - Nguyễn Thanh 
Tòng (Tài 6773) - Lê Phước Thiện Long (Tài 2734)
Đội 60: Trần Quốc Thuận (Tài 3121) - Trần Hoàng Mỹ (Tài 1989) - 
Lê Vĩnh Thành (Tài 3171) - Trần Ngọc Tính (Tài 3556) - Nguyễn Tấn 
Thảo (Tài 1957) - Quách Văn Thành (Tài 3876)
Đội 61: Nguyễn Thế Vinh (Tài 6114) - Nguyễn Hiếu Thuận (Tài 
6911) - Phạm Hùng Cường (Tài 3860) - Huỳnh Văn Sang (Tài 1744) 
- Mai Văn Ba (Tài 1744) - Vũ Văn Kiềm (Tài 6056) - Đinh Văn 
Cường (Tài 2327) - Vương Đình Nhật (Tài 4271) - Nguyễn Tấn 
Vương (Tài 1203) - Võ Lê Nhân (Tài 2390) - Nguyễn Đông Ba (Tài 
2934) - Lê Thái Sơn (Tài 5241) - Vũ Vĩnh Lộc (Tài 4091) - Nguyễn 
Huy Hường (Tài 4789) - Nguyễn Nam Phương (Tài 3508) - Hoàng 
Tiến Đạt (Tài 6520)
Đội 62: Đỗ Đức Lượng (Tài 4909) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) 
- Hoàng Roãn Quý (Tài 4544) - Hà Vũ Tuấn Khanh (Tài 6965) - Mai 
Lê Nhật Cường (Tài 1861) - Lê Viết Hùng (Tài 6025) - Kiều Ánh 
Dương (Tài 4975) - Hà Thanh Toàn (Tài 2208) - Nguyễn Văn Vĩnh 
(Tài 6593) - Nguyễn Thanh Long (Tài 4035) - Hồ Văn Hồng Tiến 
(Tài 5358) - Nguyễn Hồng Phúc (Tài 2208) - Nguyễn Văn Châu (Tài 
1970) - Mạc Văn Phước (Tài 3826) - Nguyễn Tất Thắng (Tài 4136)
Đội 63: Nguyễn Văn Thụy (Tài 1861) - Lê Phước Vũ (Tài 1400) - 
Trương Quốc Dũng (Tài 3554) - Dương Quốc Tuấn (Tài 3554) - Phạm 
Thiện Thông (Tài 3862) - Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 1746) - Mai Chí 
Hiệp (Tài 3788) - Nguyễn Quốc Hạ (Tài 1267) - Cao Phùng Long 
(Tài 6197)
Đội 64: Nguyễn Thành Thái (Tài 1830) - Phạm Giang Linh (Tài 
5295) - Lê Văn Toàn (Tài 6803)
Đội 65: Nguyễn Thành Trí (Tài 2933) - Phạm Văn Hưng (Tài 6179) 
- Nguyễn Anh Tuyền (Tài 1572) - Nguyễn Lê Thanh Bạch (Tài 4036) 
- Đặng Văn Tiệp (Tài 2700) - Ngô Văn Siểu (Tài 4805) - Nguyễn 
Thanh Tuấn (Tài 4763) - Nguyễn Hoàng Tuấn (Tài 1907) - Trần 
Văn Tuấn (Tài 1894) - Nguyễn Thế Hiển (Tài 4761) - Quách Quang 
Tuyên (Tài 4080) - Lưu Văn Thắng (Tài 4761) - Huỳnh Chí Công 
(Tài 4129) - Huỳnh Quốc Thái (Tài 2086) - Đỗ Văn Công (Tài 4083)
Đội 66: Huỳnh Văn Thiện (Tài 3047) - Đỗ Đức Thắng (Tài 3173) - 
Lê Xuân Lâm (Tài 3071) - Bùi Mạnh Hùng (Tài 2335) - Dương Tân 
Kiệt (Tài 3846) - Hà Xuân Hùng (Tài 3090) - Nguyễn Văn Hồng 
(Tài 3923) - Hoàng Công Nghị (Tài 6572) - Lê Văn Hòa (Tài 3697)
Đội 67: Trần Đức Thọ (Tài 2321) - Vũ Văn Cường (Tài 4255) - Trần 
Thanh Long (Tài 5376) - Triệu Tuấn Đạt (Tài 4469) - Trần Văn Hiệp 
(Tài 6153) - Nguyễn Thế Tiễn (Tài 3242) - Nguyễn Minh Quang (Tài 
6165) - Hoàng Văn Quế (Tài 3372) - Đồng Văn Trình (Tài 3564) - 
Hứa Thanh Hùng (Tài 4942) - Võ Phi Cung (Tài 2771)
Đội 68: Hồ Đông Hà (Tài 4928) - Nguyễn Đình Trí (Tài 2463) 
- Nguyễn Trọng Nghĩa (Tài 6029) - Lê Hoàng Hiệp (Tài 2040) - 
Nguyễn Quốc Bảo (Tài 4151) - Nguyễn Văn Thành (Tài 2463) - Trần 
Ngọc Thủy (Tài 6151) 
Đội 69: Phan Thanh Phong (Tài 6873) - Võ Phong Phú (Tài 3000) 
- Nguyễn Thiên Phong (Tài 4549) - Dương Tấn Đạt (Tài 6012) - 
Nguyễn Minh Thành (Tài 2443) - Phạm Thanh Thu (Tài 3693) - 
Nguyễn Nhật Tân (Tài 2662)
Đội 70: Phan Minh Hoàng (Tài 1478) - Nguyễn Hoài Nam (Tài 
2637) - Lê Minh Hải (Tài 3205) - Ngô Văn Định (Tài 4235) - Phạm 
Ngọc Phương (Tài 4527) - Huỳnh Hoàng Anh (Tài 3992) - Nguyễn 
Thành Tân (Tài 2952) - Huỳnh Quốc Thắng (Tài 2948) - Võ Tấn 
Cường (Tài 2965) - Đoàn Hữu Giang (Tài 5367)
Đội 71: Trần Hoàng Nam (Tài 6569) - Vưu Hớn Minh (Tài 6079) - 
Lâm Ứng Long (Tài 6178) - La Hoàng Sơn (Tài 4704) - Bùi Thanh 
Văn (Tài 1745) - Bùi Tuấn Anh (Tài 1418) - Hồ Nhật Quang (Tài 
2244) - Nguyễn Văn Bảo (Tài 2295) - Chềnh Tư Kiệt (Tài 2440) - 
Nguyễn Văn Dũng (Tài 2434) - Trần Thanh Tính (Tài 1745) - Khúc 
Trường Giang (Tài 6748) - Ah Math (Tài 1745)
Đội 72: Nguyễn Văn Anh Dũng (Tài 3357) - Nguyễn Văn Nam (Tài 
2977) - Ngô Quốc Thống (Tài 5355) - Nguyễn Văn Bạc (Tài 1460) - 
Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 6991)
Đội 73: Trần Văn Thuần (Tài 3925) - Trần Tiến Trung (Tài 2357) - 
Trương Minh Hùng (Tài 6962) - vPhạm Hữu Tính (Tài 3727) - Trần 
Công Thắng (Tài 4099) - Lê Văn Hiệp (Tài 6751) - Huỳnh Quốc Đạo 
(Tài 4377) - Tô Minh Sáng (Tài 1388) - Huỳnh Quốc Đạo (Tài 4377)
Đội 74: Huỳnh Văn Tài (Tài 3505) - Phạm Trọng (Tài 3470) - Trần 
Văn Toàn (Tài 3470)
Đội 75: Phạm Lý Dũng (Tài 3984) - Phạm Hồng Sơn (Tài 6566) - 
Nguy Giám Diệu (Tài 1782) - Ngũ Hoàng Long (Tài 3587) - Nguyễn 
Hữu Vinh (Tài 1439) - Bùi Hiếu Hậu (Tài 1857) - Trần Quốc Thông 
(Tài 3624)
Đội 76: Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 2486)
Đội 77: Lê Văn Lợi (Tài 1321) - Nguyễn Phi Khanh (Tài 3748) - Tạ 
Quốc Thành (Tài 3649) - Trần Văn Út (Tài 3378) - Võ Ngọc Minh 
(Tài 1935) - Nguyễn Minh Kim Minh (Tài 1772) - Phan Thanh Sơn 
(Tài 6839) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 2770) - Nguyễn Tấn Ngọc (Tài 
5118) - Sang Va Sang (Tài 4573) - Cao Văn Hiệp (Tài 3524)

Đội A: 
Đội A1: Lương Anh Tuấn (Tài 3425) - Lưu Kim Trung (Tài 2325) - 
Nguyễn Kim Mậu (Tài 6796) - Tô Vũ Bằng (Tài 2301)  - Nguyễn Tất 
Dũng (Tài 4483) - Phạm Minh Vũ (Tài 6741) - Đào Duy Hùng (Tài 
4729) - Lưu Kim Trung (Tài 1214) - Bùi Xuân Thắng (Tài 6968) - Lưu 
Gia Lộc (Tài 3670) - Lưu Gia Lộc (Tài 2300) - Lê Văn Phát (Tài 5208)
Đội A2: Đậu Đức Sơn (Tài 4739) - Trần Thanh Vũ (Tài 4705) - Trần 
Văn Lý (Tài 4739) - Nguyễn Phi Long (Tài 5095) - Trần Ngọc Thiện 
(Tài 4438) - Bùi Xuân Nguyên (Tài 5311) - Võ Phạm Thanh Sơn (Tài 
4513) - Trần Quốc Hưng (Tài 3883) - Nguyễn Xuân Lâm (Tài 3883) 
- Võ Hữu Tài (Tài 2433) - Phạm Hoàng Anh Vũ (Tài 2224) - Nguyễn 
Văn Đang (Tài 1760) - Huỳnh Phi Phụng (Tài 3170)
Đội A3: Lương Minh Hiển (Tài 2503) - Trần Chí Trung (Tài 5288) - 
Lê Quốc Toàn (Tài 3584) 
Đội A4: Đỗ Nguyễn Trường Kha (Tài 2678) - Lâm Trung Bình (Tài 
3981) - Huỳnh Ngọc Phụng (Tài 4059) - Vũ Viết Hậu (Tài 2369) - 
Trần Văn Luật (Tài 4594)
Đội A5: Lê Xuân Tài (Tài 2711) - Nguyễn Thành Cung (Tài 2731) - 
Trần Mỹ Thuận (Tài 2707) - Lư Nghiệp Triển (Tài 4279) - Nguyễn 
Anh Tuấn (Tài 4853) - Thạch Thuận (Tài 6503) - Huỳnh Kim Dũng 
(Tài 2722) - Nguyễn Hoàng Dư (Tài 2725) - Lê Quốc Việt (Tài 2710) 
- Nguyễn Huỳnh Bá Tài (Tài 2698) - Bùi Tuấn Trung (Tài 2695) - 
Trần Minh Thuận (Tài 2707)
Đội A6: Võ Phú Thịnh (Tài 3738) - Nguyễn Văn Cường (Tài 4716) 
- Trần Văn Hiệp (Tài 4682) - Trần Văn Minh (Tài 3611) - Võ Thanh 
Phương (Tài 4543) - Trương Thị Kim Phượng (Tài 2798) - Nguyễn 
Hùng Dũng (Tài 4422)
Đội A7: Trương Hoàng Hoa (Tài 4864) - Trần Công Minh (Tài 2293) 
- Trần Thanh Cang (Tài 2735) - Trương Bá Đạt (Tài 4840) - Ngô 
Thanh Tùng (Tài 5139) - Nguyễn Quý (Tài 4762) - Võ Quang (Tài 
6045) - Ngô Đình Nhân (Tài 4690) - Nguyễn Đình Dắng (Tài 4547) 
- Ngô Thanh Tùng (Tài 6101) - Phan Anh Tuấn (Tài 4844) - Nguyễn 
Văn Tiến (Tài 4028) - Trần Tiến Nghĩa (Tài 5220) - Hà Quyết Thắng 
(Tài 6101) - Lê Bảo Tài (Tài 4237) - Ngô Văn Thành (Tài 3214) - Tiêu 
Ngọc Tú (Tài 4259)
Đội A8: Trần Ngọc Nguyên (Tài 4082) - Nguyễn Cảnh Tường (Tài 
4058) - Phạm Ngọc Vinh (Tài 4098) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 6022) 
- Đăng Văn Sỹ (Tài 4338) - Nguyễn Đức Hiền (Tài 2395) - Nguyễn 
Hữu Trường (Tài 4335) - Nguyễn Thanh Thái (Tài 4719) - Lê Thạc 
Quang (Tài 3446) - Phạm Hữu Khương (Tài 3461) - Huỳnh Văn 
Minh (Tài 4334)
Đội A9: Võ Thị Cẩm Lệ (Tài 3213) - Nguyễn Hải Linh (Tài 3453) - 
Nguyễn Văn Dũng (Tài 2967) - Hồ Quốc Thanh (Tài 5021) - Trịnh 
Thế Phúc (Tài 4050) - Cao Xuân Tuấn (Tài 4568)
Đội A10: Bùi Văn Sơn (Tài 5292) - Nguyễn Quốc Việt (Tài 4710) - 
Lâm Minh Hoàng (Tài 1945) - Ngô Văn Sơn (Tài 4593) - Ngô Phương 
Minh Mẫn (Tài 2819) - Lê Xuân Huy (Tài 4433) - Trần Chí Tâm (Tài 
2969) - Kiều Kim Khánh (Tài 4710) - Nguyễn Thành Tài (Tài 4968)
Đội A11: Đàm Khắc Quang (Tài 2781) - Lương Trọng Hải (Tài 3190) 
- Huỳnh Cao Dũng (Tài 4277) - Phạm Hữu Đàm (Tài 3691) - Nguyễn 
Anh Tân (Tài 3691) - Nguyễn Đức Toàn (Tài 3421) - Nguyễn Văn 
Bắc (Tài 4646) - Lâm Chí Cường (Tài 1822) - Trần Văn Dón (Tài 
2226) - Mai Thành Trung (Tài 4617) - Nguyễn Văn Tài (Tài 4419) - 
Đinh Công Quyền (Tài 3941)
Đội A12: Lê Thế Long (Tài 1433) - Lê Quốc Thanh (Tài 2402) - 
Nguyễn Hoàng Son (Tài 5346) - Quang Tuấn Minh (Tài 4906) - Lê 
Trọng Đức (Tài 5415) - Nguyễn Bá Nhã (Tài 6603) - Bồ Minh Nhật 
(Tài 4901) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 2209) - Hồ Thanh Điền (Tài 
2518) - Đặng Công Trình (Tài 2049) - Đào Thị Nhật Ngân (Tài 6778) 
- Nguyễn Phan Nghị (Tài 4322)
Đội BD2: Nguyễn Văn Thiêm (Tài 2687) - Bạch Thanh Long (Tài 
2240) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 2247) - Trần Quang Khải (Tài 1326)
Đội BD3: 
Đội BD4: Tô Tấn Hưng (Tài 4216) - Ngô Văn Sơn (Tài 4217) - Hoàng 
Văn Thành (Tài 3137) - Lê Văn Toàn (Tài 2043)
Đội BD5: Lê Văn Vân (Tài 2536)
Đội BD6: Phan Bá Dũng (Tài 4645) - Vũ Văn Mạnh (Tài 4886)
Đội ĐN1: Vũ Đức Châu (Tài 2018) - Khương Văn Khoa (Tài 2064) 
- Nguyễn Văn Đạt (Tài 3013) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 2460) - 
Nguyễn Văn Trọng (Tài 2024) - Lê Thanh Hải (Tài 2610) - Nguyễn 
Văn Dương (Tài 2274) - Trần Văn Phương (Tài 2602) - Nguyễn Minh 
Cần (Tài 2067) - Đỗ Ái Quốc (Tài 2000) - Nguyễn Minh Cần (Tài 
2067)
Đội ĐN2: Lê Văn Hiền (Tài 3148) - Mai Thành Trí (Tài 3066) - Đào 
Duy Lâm (Tài 2158) - Ninh Văn Thương (Tài 2016) - Phạm Trung 
Hiếu (Tài 2075) - Đoàn Đức Phương (Tài 2001)
Đội ĐN3: Võ Ngọc Huy - (Tài 2109)
Đội ĐN4: Trần Tấn Hưng (Tài 2277) - Lê Phú Hậu (Tài 2007) - 
Nguyễn Đình Phúc (Tài 2297) - Trần Duy Phương (Tài 2159) - 
Nguyễn Văn Sinh (Tài 2279) - Huỳnh Xuân Trang (Tài 2032) - Lâm 
Thanh Tùng (Tài 2297)
Đội G1: Bùi Xuân Khoa (Tài 3563) - Nguyễn Khương Duy (Tài 3669) 
- Nguyễn Thành Luân (Tài 3851) - Nguyễn Đăng Quang (Tài 4807) 
- Nguyễn Thế Thương (Tài 4757) - Phạm Trung Thắng (Tài 3573) - 
Đinh Gia Hòa (Tài 3523) - Thái Huy Cường (Tài 4837)
Đội G2: Phan Tấn Tài (Tài 4379) - Đoàn Văn Thành (Tài 4756) - 
Nguyễn Minh Hùng (Tài 4744) - Lý Thích Cường (Tài 4321) - Phạm 
Văn Vịnh (Tài 4622) - Trần Thế Hậu (Tài 3421) - Trương Văn Hai 
(Tài 4699) - Bùi Thanh Tùng (Tài 4491) - Nguyễn Huy Tuấn (Tài 
3565) - Trần Đạt Tân (Tài 3454) - Nguyễn Ngọc Tâm (Tài 4759) - 
Trần Văn Trọng (Tài 4755) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 4705) - Hoàng 
Khải Sang (Tài 3549) - Phan Tấn Tài (Tài 4379) - Đặng Thị Út (Tài 
3972) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 3681)

                                 LÁI XE TRẢ TÀI VẬT CAO
1.Nguyễn Thành Cung - Tài 2731 - Đội A5 - Túi nylon có: 02 máy 
ipad hiệu Apple, 5 cái CD, ước tính (15,000,000đ) 
2.Hoàng Văn Hoan - Tài 4249 - Đội 29 - Cặp đen: 01 lap top 
hiệu Asus + dây sạc + 01 hộ chiếu Nguyễn Thu Hiền, ước tính 
(12,000,000đ)
3.Cao Anh Tuấn - Tài 1311 - Đội 50 - 01 ĐTDĐ Iphone 5 màu đen, 
ước tính (10,000,000đ)
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Tình ngay lý gian
Xuống xe taxi, phát hiện tài sản biến mất điều đầu tiên là khách hàng gọi cho công ty “báo án” 
nhờ hỗ trợ truy tìm tài xế và chiếc taxi để lấy lại tài sản. Theo các tài xế tiết lộ: Tiền hàng khách 
bỏ quên có nhiều trường hợp tài xế im lặng giữ làm của mình bởi suy nghĩ rất… logic “Khách 
quên tui lụm chứ tui không chôm chỉa à!”. Đó là những tài xế có lòng tham thấy của hoa mắt. 
Thế nhưng, cũng có những trường hợp bác tài dính oan án do khách tham gian lật lọng hay 
mơ hồ không nhớ nổi tài sản rơi mất nơi đâu.

    Ai là kẻ gian?
   Anh Bang kể: Con người và tính 
cách của anh rất rõ ràng, trong mấy 
năm làm việc tại công ty, anh đã trả tài 
sản khách bỏ quên trên xe cả trăm lần 
không nhớ xuể. Thế nhưng lòng tốt và 
sự tin tưởng tuyệt đối vào khách hàng 
đã khiến anh một phen lao đao, trả giá 
bằng chiếc điện thoại của mình. Số là 
anh chở một hành khách nữ ở khu nhà 
trọ sát nhà anh ra bến xe về quê. Sau 
đó anh được thông báo cô gái bỏ quên 
chiếc điện thoại trên xe, qua kiểm tra 
anh Bang đã tìm thấy chiếc Nokia cũ 
kỹ. Sau đó cô gái bảo anh:
    - Anh ơi, bây giờ em về quê rồi, em 
sẽ nhờ bạn em nhận dùm, bạn em ở 
đường 3/2, Q.10. Khi anh đi gần đến 
ngã tư Sư Vạn Hạnh - đường 3/2 vui 
lòng gọi cho em. Em nhờ bạn ra lấy, 
anh cố gắng giúp em anh nhé!
   - Nghe giọng oanh vàng tha thiết 
như từng giọt mật rót vào tai ngọt lịm, 

anh Bang gật đầu ngay: Ờ, anh 
đang chở khách gần đây, khi 
nào đến anh sẽ gọi cho em kêu 
bạn ra nha em. 
    - Cảm ơn anh nhiều, anh dễ 
thương quá.
    - Không có chi em ơi, trách 
nhiệm của anh mà - anh Bang 
mát cả ruột, ngẩn ngơ cười mãi. 
Lòng tự nhủ, cô bé thật ngọt 
ngào.
    15 ngày sau đang vi vu kinh 
doanh, anh nhận được điện 
thoại từ công ty:
    - Hai tuần trước khách có 
bỏ quên điện thoại trên xe anh, 
anh chưa trả cho khách  đúng 
không?
    - Tôi trả rồi, chính cô ấy gọi 
tôi đưa máy cho bạn giữ giùm.
    - Mai anh lên công ty gặp 
khách hàng giải quyết.
    - Đối mặt với cô gái, anh 

Bang tức giận:
     - 15 ngày trước cô ngọt ngào 
dẻo quẹo gọi tui nhờ chuyển 
chiếc điện thoại cho bạn mình. 
Trước khi tui đến nơi còn gọi 
cho cô, cô bảo bạn ra nhận còn 
cảm ơn tui rối rít. Tại sao bây 
giờ cô lật lọng?
    - Anh không có đưa điện thoại 
cho tôi - Cô gái thản nhiên.
    - Cô kêu tui đưa cho bạn cô.
    - Tôi không có.
    - Nếu chưa nhận được điện 
thoại lẽ nào cô im lặng đến 15 
ngày mới lên báo án? - Anh tức 
nổ đom đóm. 
    - Thế anh có đưa tận tay cho 
cô ấy, đưa đúng người không? - 
Vị đại diện giải quyết khiếu nại 
lên tiếng.
    - Cô ta bảo tui đưa cho bạn 
mình giữ giùm. Cô ta còn gọi đi 
gọi lại cho tui mấy lần… 

NGỌC HÂN
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    - Tôi không có nhận được chiếc 
điện thoại - Cô gái khăng khăng.
     - Đó là chuyện của cô và bạn cô - 
Mặt anh đỏ ngầu vì giận dữ.
    - Tôi chỉ biết điện thoại rơi trên 
xe anh, anh chưa trả tôi - Cô tiếp tục 
chối đây đẩy.
    - Hay bạn cô đã “luộc” chiếc điện 
thoại, cô bày trò lên đây ăn vạ bắt 
đền tui? 
    - Không có - Cô nhanh nhảu chối 
phăng.
Cuộc cãi vã không hồi kết, nguy cơ 
đối mặt với án phạt. Anh Bang mệt 
mỏi: 
    - Bây giờ cô muốn đền tiền tui 
không có, muốn cái điện thoại cũ 
quắc của cô tui cũng không moi đâu 
ra để đưa cô, bởi vì đã trả rồi. Tui chỉ 
có chiếc Samsung Galaxy đời đầu, 
cô muốn thì cứ lấy đi. Cái điện thoại 
của cô có mấy trăm ngàn đồng, điện 
thoại tui mua trên 3 triệu chắc thỏa 
mãn được lòng cô? 
     - Tôi đồng ý - Cô ta nhanh chóng 
gật đầu lấy ngay chiếc điện thoại 
của anh Bang. 
    Trước khi ra về, khi chỉ còn hai 
người, anh đã “tặng” lại cho cô 
khách vài câu đắng nghét: 
    - Tui biết lòng tốt của mình đã bị 
lợi dụng. Đời lái taxi tui đã trả cho 
khách hàng trăm món hàng, tiền, 
vàng bỏ quên và họ đã cảm kích 
tui bằng cả tấm lòng. Cô là trường 
hợp lạ duy nhất. Cảm ơn cô đã dạy 
tui bài học này. Lòng tham của con 
người thật đáng sợ, tui sẽ thận trọng 
trong những lần trao trả sau. 
    Giả như không nghe, không thấy, 
cô gái vờ cúi mặt khám phá chiếc 
điện thoại vừa được anh trao tay.
    Kể xong câu chuyện, anh Bang kết 
luận: Tui nghi nhỏ này bị đứa bạn 
luộc cái điện thoại của nó. Làm công 
nhân không có tiền mua mới nó sinh 
liều nghĩ kế làm tiền tui để mua điện 
thoại khác. Nó ép tui vào tình huống 
mà tui chưa bao giờ ngờ tới. Công 
nhận nó gian thiệt. 
     Đừng complain sai, tội em!
    Anh Dũng kể mình đã may mắn 
thoát “án” nhờ vị khách còn an vị 

trên xe. Cách đây vài hôm anh 
đón cô khách từ bệnh viện Đại 
học Y Dược đi Bình Phú, Q.6. 
Xe lăn bánh khoảng 3km, khách 
bỗng phát hiện chiếc Iphone 
không cánh mà bay. Anh Dũng 
kêu khách kiểm tra khắp xe vẫn 
không thấy. Khách mượn điện 
thoại anh gọi vào thì số máy đã 
tắt, không liên lạc được. Nghi 
vấn bị kẻ gian trộm, anh Dũng 
hỏi:
    - Hay trước khi lên xe chị có 
quên điện thoại ở đâu không?
    - Khi đi xuống cầu thang chị 
có điện thoại, sau đó cất vào 
trong túi xách tay rồi ra đón taxi 
luôn - Chị khách hồi tưởng lại 
    - Hay chị điều hành hãng 
em đã lấy của chị? - Chị ta đưa 
nghi vấn.
    - Em chắc chắn với chị là 
không có, chị điều hành bên em 
không bao giờ làm thế. Không 
chừng bọn trộm nó để ý lợi dụng 
chị đi xuống cầu thang đã móc 
túi lấy điện thoại? Cũng hên chị 
phát hiện sớm chứ nếu xuống xe 
rồi chị mới nhận ra điện thoại 
mất, rồi gọi cho công ty là chết 
em luôn. Của đi thay người, chị 
đừng buồn - Anh Dũng thở phào 
nhẹ nhõm nhưng vẫn cố vớt vát 
an ủi khách.
    - Bao nhiêu số điện thoại, 
thông tin quan trọng mối làm ăn 
nằm trong chiếc Iphone ấy, thử 
hỏi chị phải làm sao đây - cô 
khách rầu rĩ. 
    Xuống xe, trông thấy bước đi 
nặng nề của khách mà lòng anh 
nặng trĩu.
    Không may mắn như Dũng, 
anh Tuấn xui xẻo hơn khi hôm 
nọ chở hai ông khách ở Tân 
Bình đi sân bay Tân Sơn Nhất. 
Hai người mang theo hai vali 
cất vào cốp xe, hai chiếc latop 
được cả hai mang bên người. 
Lúc xuống xe lấy hai vali cho 
khách rồi nhắc nhỏ họ kiểm tra 
đồ đạc đầy đủ. Chính mắt Tuấn 
thấy hai vị khách đeo 2 chiếc 
laptop. Một giờ sau tổng đài 

gọi thông báo khách để quên 
laptop trên xe anh. Xin được số 
điện thoại anh gọi cho khách, 
vị khách mơ hồ cho biết  mình 
không nhớ để nó ở đâu, có bỏ 
quên trên ghế ngồi lúc đi mua 
vé rồi check-in không? Họ hứa 
sẽ gọi điện cho công ty rút lại 
lời khiếu nại. Kết quả anh Tuấn 
bị cắt lái 10 ca, trong đó có tội 
không nghe bộ đàm. Anh thất 
nghiệp nằm chèo queo ở nhà 
gần cả tháng. 
    Anh Quang kể một trường 
hợp anh thoát phiền toái trong 
gang tấc, anh chở cô khách từ 
khách sạn ở Q.1 đi về miền 
Tây. Hôm sau cô khách gọi lên 
công ty nhờ tìm chiếc túi vải 
nhỏ xíu bên trong có vàng. Theo 
cô ấy, có lẽ lúc rút ví trả tiền cho 
anh đã làm rơi trên xe. Túi vàng 
chẳng tìm thấy, án phạt đang 
đến gần. Bỗng cô khách báo với 
công ty đã tìm thấy tài sản. Anh 
Quang gọi điện cho khách thì 
được cô buồn rầu tiết lộ một sự 
thật: Khi về đến quê, đứa cháu 
mê chơi biếng làm đã trộm của 
cô túi vải có gần 1 cây vàng bán 
lấy tiền ăn chơi, cả nhà đã phát 
hiện ra thủ phạm, anh Quang 
và chiếc xe vô can.   
    Kết thúc chuỗi câu chuyện, 
anh Chính tài xế đội 5 kết luận: 
Thực tế có những anh em trung 
thực sẵn sàng trả đồ cho khách, 
nhưng một số tham lam, thấy 
khách bỏ quên đồ là không 
muốn trả, khách không nhớ số 
tài là chạy luôn. Nếu khách 
vãng lai bắt xe trên đường thì đa 
phần đồ đạc quên trên taxi ra đi 
không hẹn ngày trở lại. Nhiều 
khách hàng lên xe tôi ta thán 
mình rớt điện thoại nhưng 
không nhớ số tài, đành chịu 
mất. Thế nhưng, cũng có trường 
hợp khách để quên tài sản đâu 
đó rồi đổ cho taxi hay khách rớt 
đồ xong (đặc biệt là điện thoại) 
lượt khách sau lên lượm 
được rồi im luôn, làm 
tài xế bị phạt    
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Hàng ngày có hàng ngàn xe taxi Vinasun rong ruổi trên khắp nẻo đường phục vụ khách hàng, với 
hàng chục ngàn cuốc xe và cũng từng đó tình huống ứng xử của lái xe đối với khách hàng. Nhiều 
cuốc xe tốt mang lại cảm giác dễ chịu và gây ấn tượng tốt cho khách nhưng cũng còn nhiều cuốc 
xe “xấu” đem lại cho khách hàng sự khó chịu, bực bội hay phiền toái.
Mời những bác tài thân thương của chúng ta cùng chia sẻ những mẫu chuyện nhỏ để cùng suy 
ngẫm, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình...

VĂN QUÝ

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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Chuyện giao tiếp ứng xử của tài xế taxi

với khách nước ngoài

1Thành phố Vũng Tàu. 
Sáng Mùng hai Tết. 
Hoàng đón hai ông 

khách Tây từ khách sạn Mỹ 
Lệ đường Thùy Vân, Bãi Sau 
“đòi” đi uống cà phê. Hai 
ông Tây có lẽ là người Nga 
vì nói tiếng toàn thấy “xí 
xố…xì xồ” thỉnh thoảng lại 
đệm câu tiếng Anh “lơ lớ”. 
Nói thật Hoàng đã lái Taxi 
Vinasun được hơn một năm, 
đã nhiều lần chở khách nước 
ngoài nhưng tiếng Anh chỉ 
biết vài từ mà ai cũng biết 
đó là “Hê lô, Gút mo-nin, 
Gút bai, Ô kê” nên nhiều lúc 
cũng tự cảm thấy sự bất tiện 
từ ngôn ngữ bất đồng. 
     Hôm nay anh “hiểu” 
hai người khách muốn đi 
uống cà phê vì anh nghe 
loáng thoáng có từ “ca phe” 
trong đó và họ làm động tác 
uống khi lên xe. Hoàng chở 
khách đến một quán cà phê 
khá sang trọng trên đường 
Trần Hưng Đạo giữa thành 
phố. Đến nơi Hoàng chỉ vào 
quán nói “cà phê- ô kê…ô 
kê” và đòi tính tiền nhưng 
hai người khách lắc đầu 
“Nô… nô” không chịu xuống. 
Hai bên nói qua nói lại bằng 
thứ-tiếng-của-mình một hồi 
cho thỏa chí mà không cần 
hiểu nhau. 
    Hoàng gắt lên bằng tiếng 
Việt: Rõ ràng mày nói đi 

uống cà phê, thế đây không quán cà 
phê thì là quán gì hả, lại còn “ca phe 
nô nô”. Hoàng chỉ tay vào quán gằn 
giọng “jét…jét ca phe”.  
   Ông khách có mái tóc vàng thấy 
lái xe dữ quá, liền lấy giấy viết ra 
ghi mấy chữ tiếng Anh và tiếng Nga 
đưa cho Hoàng. Hoàng cũng “mù tịt” 
chẳng biết họ muốn gì. Cuối cùng 
anh “chơi bài” tính tiền bằng cách 
gõ cạch cạch vào đồng hồ nói “Mô 
nây, mô nây” (Money-Tiền). Cuối 
cùng hai ông khách lắc đầu liên hồi 
và miệng  xổ ra tiếng nước mình 
“Ôi…ôi nhẹt bố nhẩu” (ôi không hiểu 
gì cả) rồi miễn cưỡng phải rời xe với 
thái độ không vui. 
    Đưa xe về điềm xếp tài Hoàng vào 
khách sạn gần đó nhờ tiếp tân dịch 
mảnh giấy mà ông khách kia đã viết, 
thì ra ông ta yêu cầu đến quán cà phê 
cạnh bờ biển.
   Hoàng quay đầu xe trở lại điểm 
xếp tài nói lại với mấy anh em về 
nội dung miếng giấy đã dịch. Thanh 
“lùn” giọng oang oang, “têu tếu”  đáp 
lại kiểu dạy đời: 
    - Thấy chưa! Làm tài xế taxi ở 
thành phố du lịch ít nhiều phải biết 
tí tiếng Anh chứ. Nếu mầy biết vài 
ba chữ thì có phải là cuốc xe đó đi 
xa hơn không. Ra Bãi Dâu, Bãi Trước 
có nhiều quán cà phê đẹp dựa lưng 
vào núi nhìn xuống biển mà khách 
“nó” lại khoái. Thôi mai về bảo mấy 
đứa con nó dạy cho mấy chữ “ây-bi- 
xi”(A-B-C)  thì mới khá được “con” ạ. 
    Cả tốp tài xế cười vui khoái sảng 
khoái.

2Chuyện này của một tài xế 
hãng taxi H., đã đăng ồn ào 
trên báo chí sáu tháng trước. 

Anh lái xe taxi này lợi dụng ngôn 
ngữ bất đồng để bắt chẹt khách nước 
ngoài.
     Tài xế này đón một cô gái Nhật lần 
đầu tiên quaViệt Nam từ sân bay Tân 
Sơn Nhất về đường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1. Khi xuống sân bay cô gái đã 
đổi ít tiền Nhật ra tiền Việt Nam để 
tiêu. Khi kết thúc cuốc xe cô cầm ba 
tờ tiền năm trăm ngàn trên tay, tài 
xế chỉ vào một tờ cô đưa một tờ, tài 
xế chỉ tiếp tờ nữa cô đưa tờ thứ hai. 
Tài xế biết cô này không biết tiếng, 
không biết tiền Việt nên thấy “ngon 
ăn” chỉ tiếp tờ nữa. Cô gái phân vân 
thắc mắc tự hỏi mình sao taxi Việt 
Nam mắc quá vậy nhưng rồi cô cũng 
đưa cho tài xế nốt tờ cuối. Vậy mà 
tài xế còn trừng mắt như muốn dọa 
nạt: “Ê ê … nô nô”. Tài xế gõ mạnh 
tay cạch cạch vào đồng hồ tính tiền 
ý nói chưa đủ. Cô gái hiểu ý tài xế 
và làm động tác “kịch câm” hết tiền 
rồi. Tài xế này không cho cô xuống 
xe mà chở cô đến “ca bin” cây ATM 
đòi cô rút thêm tiền, khi cô vừa vào 
ca bin rút tiền thì tài xế “rú” ga chạy 
mất mang theo hành lý của cô.
    Chỉ sau vài truy tìm, tài xế tham 
lam này đã bị công an còng tay. 
   Tháng bảy vừa rồi tòa án nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh đã 
mở phiên tòa xử tài xế bản án 
hai năm tù giam với tội danh 
cướp tài sản của người nước 
ngoài. 

Mục đích  giao tiếp của con người là sự trao đổi thông tin để hai bên hiểu nhau có thể bằng ngôn 
ngữ (lời nói, chữ viết, ký hiệu, hình vẽ… ) hoặc phi ngôn ngữ (động tác, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, 
nụ cười…). Giao tiếp ứng xử với người nước ngoài đối với cánh tài xế taxi mình nhiều khi những 
điều bất ngờ đến, khiến mình thấy khó xử....
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Cơ hội tìm kiếm 
                  một nửa còn lại

    Vượt sóng tìm nhau
    Trong chục năm trở lại đây, các 
trung tâm mai mối, website hẹn hò 
xuất hiện tại Việt Nam và đã thu hút 
đông đảo thành viên tham gia. Các 
công ty du lịch cũng vào cuộc tổ 
chức tour độc thân tạo điều kiện cho 
khách hàng có nhu cầu tìm một nửa 
đời mình. Điều đó cho thấy, cuộc sống 
càng hiện đại con người hối hả bận 
rộn làm việc, quỹ thời gian bị thu hẹp, 
không gian hạn chế (đặc biệt là giới 
công sở văn phòng) khiến họ không có 
cơ hội giao lưu kết bạn, tìm kiếm được 

NGỌC VÂN

“Những con thuyền chưa bến” là chương trình dã ngoại giao lưu kết bạn do Công đoàn cơ sở phối 

hợp cùng Đoàn Thanh niên công ty tổ chức vào ngày 28/12/2013. Có 30 người tham gia chương 

trình, trong đó tổng số thành viên độc thân là 25 người, tuy tỷ số có sự chêch lệch 18 nam và 7 nữ 

nhưng chuyến đi thành công tốt đẹp với nhiều trò chơi thú vị xoay quanh chủ đề kết nối trái tim. 

tình yêu. Thông qua các dịch 
vụ, website mai mối mọi người 
kỳ vọng tìm được mối quan hệ 
nghiêm túc lâu dài mặc dù họ 
cần rất nhiều thời gian để tìm 
hiểu, xác minh tính chân thật. 
Vì vậy, ban lãnh đạo Vinasun 
nảy ra ý tưởng: Tại sao không 
làm chương trình kết nối những 
trái tim còn trống vắng cô đơn 
trong chính công ty? Vinasun 
sở hữu lực lượng lao động trẻ 
với hơn 12.000 tài xế, cán bộ 
nhân viên, trong đó sẽ có nhiều 

bạn trẻ chưa tìm được người hò 
hẹn. Bảo đảm tính chân thật hồ 
sơ thành viên lên đến 100%. 
Trong bối cảnh đó chương trình 
dã ngoại “Những con thuyền 
chưa bến” đã diễn ra với mục 
đích cao đẹp “ưu tiên nội bộ” 
giúp cho các bạn trẻ tìm được 
tình yêu đích thực ngay chính 
công ty mình làm việc, không 
cần “Đi đâu loanh quanh cho 
đời mỏi mệt, gần ngay trước 
mắt mãi tìm đâu xa”.  
Chuyến đi chở “Những con 

Hội trại “Những con thuyền chưa bến”:Hội trại “Những con thuyền chưa bến”:

Đồng hành cùng Vinasun44
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thuyền chưa bến” xuất phát từ công ty 
lúc 7 giờ 30 phút, 25 bạn được chia 
thành 4 đội. Ngay từ lúc lên xe hướng 
dẫn viên - MC Đỗ Thành Được đã 
triển khai hàng loạt trò chơi như thi 
sáng tạo logo với tiêu chí đẹp, độc, 
lạ. Có hai đội đã tạo được logo mang 
thông điệp tìm kiếm tình yêu, đó là 
logo hai bàn tay ấm áp nắm chặt với 
hai trái tim nằm giữa hai con thuyền 
tìm thấy nhau quấn quýt nồng thắm 
tình yêu. Logo còn lại tạo ấn tượng 
khá mạnh với hình ảnh con thuyền 
đơn độc vượt sóng giữa biển khơi 
gió gật cấp “n” vẫn quyết chí đi tìm 
bến bờ hạnh phúc: Thông điệp phát 
đi “Dù em ở đâu anh quyết tìm được 
em giữa biển trời mênh mông”. Trò 
chơi này giúp các thành viên bước 
đầu làm quen với nhau, sau đó MC 
yêu cầu mỗi thành viên phải xin số và 
ghi lại tên, số điện thoại của 5 thành 
viên trong đoàn sau đó giữ lại “làm 
của riêng”. Anh Được tiết lộ “Lúc xin 
số điện thoại chính là cơ hội cho các 
bạn “chọn mặt xin số” và có được 
phương thức liên lạc về sau. Đây 
chính là bước ngoặc quan trọng kết 
nối offline bên ngoài”.
    Mơ lần sau có thêm chân dài
    Chuyến đi cũng ghé qua tham quan 
khu di tích Ngã Ba Giồng, tất cả thành 
viên trong đoàn dâng hoa, thắp hương 

cho các anh hùng liệt sĩ đã hi 
sinh. Sau đó tập trung về nhà 
anh Giỏi - cán bộ pháp chế chi 
nhánh 2 ở Bà Điểm - Hóc Môn 
tiếp tục cuộc thi nấu ăn với các 
món như cơm, thịt kho trứng, gỏi 
ngó sen, gà nấu lá giang… Mặc 
dù có món ngon, có món chưa 
được đậm đà nhưng ai nấy đều 
công nhận đó là thành quả lao 
động của một tập thể đoàn kết, 
các thành viên đã tích cực tham 
gia hoàn thành tốt công việc 
của mình. MC Thành Được hài 
hước chia sẻ: “Thông qua các 
trò chơi các bạn đã mạnh dạn 
nói lên: Tuy tôi không biết làm 
gỏi, không biết kho thịt nhưng 
tôi luôn cố gắng thực hiện nó 
tốt nhất và điều quan trọng là: 
Chúng tôi chưa có bến, đang 
tìm… bến của mình. Qua đây, 
hi vọng các bạn nếu chưa tìm 
được đối tượng phù hợp cũng 
kết nối thêm những người bạn 
nhiệt tình, dễ thương, thắt chặt 
tình đồng nghiệp trong công 
ty”. Chương trình kết thúc bằng 
trò chơi bịt mắt vượt chướng 
ngại vật đi quanh vườn trầu nhà 
anh Giỏi. Nhiều phần quà dễ 
thương được trao tặng cho chủ 
nhà, cá nhân và đội đoạt giải. 
    Phát biểu cảm tưởng sau 
chuyến đi, bạn Nguyễn Minh 
Tuyền - phòng kinh doanh tiết 
lộ trước… tập thể: Tôi chưa biết 
liệu mình có tìm được bến đỗ 

không nhưng chuyến đi rất vui, 
ý nghĩa. Tôi “ấn tượng” bạn 
nhặt rau (chẳng ai nhớ cô gái 
nào đã nhặt rau ngoài Tuyền). 
Bạn Lê Quốc Khanh - Phòng 
kế toán thì… mong ước: “Tôi hi 
vọng lần tổ chức sau có nhiều… 
chân dài hơn”. Bạn còn hứa sẽ 
tiếp tục đồng hành với chương 
trình, quyết tâm tìm được… 
“bến đậu” mới thôi. Cạnh đó, 
các bạn Phan Bá Quang, Phan 
Huy Luận, Hoàng Văn Huy… 
(phòng Xử lý Tư vấn) cho biết 
tham gia chương trình với mục 
đích vui là chính. Tuy vậy, một 
bạn trong nhóm tiết lộ rằng 
mình đã nhắm trúng một cô bé, 
nhưng bạn nhất quyết giữ bí 
mật đến cùng. Người bạn ngồi 
cạnh nghe thế hào hứng hỏi 
ngay “Cậu có số điện thoại nhỏ 
ấy chưa? Hẹn nhỏ uống cà phê 
riêng chưa?”. Chàng trai đỏ mặt 
e thẹn. 
    Trên đường trở về công ty, 
ông Lê Ba - Phó phòng Tổ chức 
Hành chính, thành viên ban 
giám khảo các trò chơi chương 
trình gửi gắm cho biết: Thông 
qua chương trình giao lưu, tôi 
mong rằng những ai chưa có 
bến sẽ có bến đậu, nếu có tin 
báo hỷ tất cả mọi người trên 
chuyến đi này nhất định sẽ 
tham dự, đặc biệt là tôi chắc 
chắn có mặt chúc mừng. Hi 
vọng các bạn sẽ thành công”.

45Xuân Giáp Ngọ
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Tấm ảnh cưới bỏ quên

Hồi cưới vợ cách đây gần 20 
năm, tôi không có được tấm 
ảnh cưới lớn và đẹp để treo 

đường hoàng. Vì vậy, mỗi khi xếp tài ở 
các điểm tổ chức tiệc cưới nhộn nhịp 
cuối tuần, ngắm những tấm ảnh cưới 
lớn trưng bày trước bàn tiếp khách tôi 
lại nhớ về đám cưới đơn sơ của mình. 
Có lần tôi gợi ý với bà xã “Hay là bữa 
nào tui với bà ra tiệm chụp lại tấm ảnh 
cưới để treo nhé!” thì vợ tôi lại vùng 
vằng “Già rồi lại vẽ chuyện”... Tuy 
nhiên, tôi nhìn thấy trong mắt vợ mình 
ánh lên chút hạnh phúc ngày nào. Vậy 
mà, có một lần do vô tình, tôi không 
tìm trả lại một tấm ảnh cưới mà khách 
bỏ quên. Khi nghĩ đến chuyện này, tôi 
cứ ân hận mãi...
    Cuối năm ngoái, một buổi tối tôi đưa 
khách từ bến xe miền Đông về Dĩ An 
thì đã gần 8 giờ tối. Cơn mưa cuối mùa 
tuy không lớn nhưng dai dẳng. Trên 
đường về đến gần chợ Thủ Đức, gặp 
khu một tổ chức tiệc cưới khá đông, 
đang lúc đó khách dự tiệc ra về nên tôi 
rà xe đậu lại “me điểm”.
    Đó là điểm tiệc cưới khá giản dị, là 
khu nhà hàng ăn uống bình dân ven 
ngoại thành có mặt bằng rộng nên tổ 
chức thêm dịch vụ tiệc cưới. Hôm đó, 
có lẽ nhằm “ngày lành tháng tốt” nên 
có rất nhiều đám cưới. Khu tiệc cưới 
bình dân này có tới 5 hoặc 6 đám! 
Nhìn khách ra về đông đúc, trông 
trang phục và phong cách của họ, tôi 
nhớ đến khách dự đám cưới của mình 
hồi nào, cũng hào hứng, vui vẻ và chân 
tình của đồng nghiệp nghèo trong một 
đám cưới công nhân. Tôi tự nhủ: Trời 
mưa mà khách đông như vầy thật là 

may cho cô dâu chú rể. Đám 
cưới mà mắc mưa là “hên” 
lắm, mai mốt cặp vợ chồng này 
chắc sẽ “ăn nên làm ra”! 
    Khách nhiều nhưng đều đi 
xe riêng cả. Khi khách đã vãn 
nhưng không ai gọi taxi, tôi 
định tiếp tục chạy về thành 
phố thì một nhóm người, có lẽ 
là trong họ nhà trai hay nhà gái 
gì đó ngoắc vào. Đó là nhóm 
ba bốn bà cụ và vài cô cậu rất 
trẻ nói giọng miền ngoài rất 
“nặng” và khó nghe. May sao, 
có một cô gái chắc ở Sài Gòn 
lâu “phiên dịch” nên tôi đỡ 
vất vả. Nhìn vẻ ngại ngần và 
quê kệch của họ, tôi đoán đó là 
bà con rất gần gũi thân thuộc 
nên dù nghèo vẫn gắng từ vùng 
Thanh Nghệ Tĩnh vào dự tiệc 
cưới. Các cụ bà không muốn 
đi taxi vì sợ tốn kém, nhưng 
cô gái kiên quyết bảo “Đoạn 
đường về nhà ngắn, chưa đến 
30 ngàn đồng. Vả lại đi đông, 
vừa chở đồ đạc, vừa khỏi ướt 
mưa, chứ ướt át đổ bệnh lại tốn 
kém thêm”. Xếp khách và hành 
lý đồ cưới lên xe cũng vừa khít, 
đồ đạc được các bạn trẻ ôm 
gọn trên người nên khi khách 
xuống xe, tôi cũng quên khấy 
mất tấm ảnh cưới để ở sau hàng 
ghế cuối xe.
    Hôm sau, tôi bận việc nhà 
phải xin nghỉ phép về quê nửa 
tháng. Khi trở lên, tôi được xếp 
lại tài trên xe khác. Câu chuyện 
về cuốc taxi ở Thủ Đức cũng 

không nhớ. Mấy tuần sau đó, 
khi uống cà-phê sáng chờ giao 
ca, người bạn cùng tài trước đây 
với tôi tình cờ nhắc lại chuyện 
tấm ảnh cưới bỏ quên trên ca 
kinh doanh của tôi, anh cẩn 
thận báo đã chuyển về công ty 
chờ khách hàng đến nhận. Lúc 
đó tôi mới biết chuyện nên gọi 
về công ty hỏi thăm tấm ảnh đã 
trả cho khách chưa? Khi biết 
không ai gọi đến liên hệ nên 
tấm ảnh vẫn còn giữ ở bộ phận 
giữ tài sản khách để quên. Có 
lẽ khách hàng không biết hãng 
xe để liên hệ hay là họ tưởng 
bỏ quên ở nơi khác chứ không 
phải quên trên taxi?
    Bữa đó về nhà mà lòng tôi 
không yên, trong giấc ngủ bù, 
tôi gặp giấc mơ ám ảnh, hình 
như có một bà cụ hỏi tôi: Có 
thấy tấm ảnh cưới của cháu tôi 
không? Giọng nói âm hưởng 
Bắc Trung Bộ lúc đó sao tôi 
nghe rõ ràng đến vậy, hình như 
có điều trách móc. Dù cuối mùa 
mưa nhưng trưa hôm đó nắng 
dữ. Cái nóng hầm hập phả từ 
mái tôn xuống khiến người tôi 
đầy mồ hôi. Đôi mắt cay xè, 
toàn thân mỏi nhừ nhưng tôi 
vẫn  gắng ngồi dậy, bước ra sau 
rửa mặt. Vợ tôi thấy vậy lo lắng: 
Bộ ông bịnh hay sao vậy?
    Những ngày sau, lái xe đón 
bao nhiêu khách, buổi chiều tối 
lái qua các điểm tiệc cưới lộng 
lẫy ở nội thành, tôi lại xốn xang 
nhớ về đám cưới vùng ven một 

CAM THẢO
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Công việc viết báo khiến tôi có dịp quen biết nhiều người, nghe họ kể chuyện buồn vui và đôi 
khi là tâm sự thầm kín, nếu không thân tình khó được san sẻ. Sau đây là câu chuyện đầy ray 
rứt của một tài xế taxi đầy trách nhiệm về một tấm ảnh cưới bỏ quên trên xe và nỗ lực vô vọng 
của anh khi đi tìm chủ trả lại...
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chiều mưa tháng trước và tấm ảnh 
cưới không có người nhận lại... Tôi 
lên công ty mượn để xem lại tấm ảnh 
cưới ấy và chụp vào máy điện thoại. 
Đôi vợ chồng trẻ trong ảnh mỉm cười 
nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện 
và ngập tràn hạnh phúc. Vẻ chơn 
chất dù được studio điểm trang thêm 
đường nét lộng lẫy sang trọng vẫn 
không che lấp nét lam lũ vất vả đời 
thường. Chất giọng miền Bắc Trung 
Bộ còn đậm đặc báo rằng họ là người 
nhập cư, tha phương tìm việc. Có lẽ 
họ là công nhân vì khu vực gần đó có 
rất nhiều khu công nghiệp khu chế 
xuất.... Họ ở đâu trong hàng chục 
ngàn chiếc áo xanh sáng chiều chăm 
chỉ trong các nhà máy quanh đây? 
Thất lạc tấm ảnh cưới đối với đôi vợ 
chồng nghèo chắc họ tiếc lắm. Để 
chụp và tráng rửa tấm ảnh cưới kỷ 
niệm đó có lẽ họ trích từ khoản thu 
nhập không nhiều của người công 
nhân trực tiếp sản xuất. 
   Đôi vợ chồng trẻ trong ảnh vẫn 
mỉm cười nhìn tôi thân thiện và 
hạnh phúc. Ánh mắt đó thôi thúc tôi 
tìm họ...
    Cuối tuần, khi giao ca xong, tôi 
quyết định ra Thủ Đức, tìm đến đúng 
nhà hàng sân vườn tổ chức tiệc cưới. 
Chủ nhà hàng giúp tôi rà lại danh 

sách khách đặt tiệc và cung 
cấp địa chỉ liên lạc. Tôi gọi 
điện thoại cho từng người một 
và cầu mong sẽ gặp được người 
bỏ quên ảnh cưới. Ngồi trong 
quán cà-phê gần hết buổi sáng, 
vất vả gọi tìm nhưng không thể 
gặp người xác nhận mất tấm 
ảnh cưới, tôi buồn nẫu ruột. Tôi 
rảo xe theo trí nhớ, tìm đến nơi 
khách xuống xe: Đó là đầu con 
hẻm nhỏ, vào trong lại tẻ ra 
nhiều ngõ ngách khác, tôi lần 
vào từng khu phòng trọ cho thuê 
hỏi thăm và mở điện thoại ra 
cho những người ngụ trong khu 
nhà xem hình, nhưng chỉ gặp 
những cái lắc đầu, không biết...
   Ba buổi sáng trong 3 ngày 
xuống ca liên tiếp sau đó, tôi lại 
đến quanh quẩn các khu nhà 
trọ quanh đó, lân la hỏi thăm 
“cặp vợ chồng trẻ bỏ quên tấm 
ảnh cưới”. Nhiều người tò mò: 
“Họ thiếu tiền xe của anh à? 
Bao nhiêu?”. “Tôi tìm họ để gửi 
lại tấm ảnh mà thôi”. “Mất thì 
rửa lại chứ khó gì, hơi đâu tìm 
họ cho mất công!”... Những lời 
khuyên đó có lúc cũng khiến 
tôi nghĩ “Ừ nhỉ, tấm ảnh có vài 
trăm ngàn thôi chứ bao” nhưng 
rồi tôi lại không yên lòng: Biết 
đâu họ tiếc mà không rửa ảnh 
lại, vì thường tấm ảnh này 
nằm trong “gói” đã giao ước 
với tiệm chụp hình đám cưới. 
Mà tốn thêm vài trăm ngàn là 
thâm thêm vào khoản lương 
công nhân eo hẹp của họ. Biết 
đâu họ còn phải chi phí nhiều 
khoản nào tiền nhà trọ, tiền 
ăn tiêu mua sắm, rồi tiền dành 
dụm tích lũy... Thấy tôi vất vả 
bỏ luôn cả tuần mất ngủ đi tìm, 
vợ tôi an ủi: “Biết đâu họ không 
phải là công nhân, không phải 
người nhập cư nghèo...” Nếu 
được như vậy thì họ làm lại tấm 
ảnh kia mấy hồi. Có gì là quá 
quan trọng. Nhưng tôi lại nhớ 
tới giọng quê và dáng vẻ các bà 
cụ và các cô gái đi cùng. Nhớ vẻ 
tiết kiệm của họ, nhớ cái cách 
họ đếm tiền lẻ thừa và xếp ngăn 

nắp vào ví... tôi chắc rằng họ là 
người lao động nghèo. Tôi quen 
biết nhiều công nhân nhập cư 
như họ lắm: Rời xa quê gần hai 
ngàn cây số kiếm việc cực nhọc 
lương thấp. Được hơn triệu 
đồng thì chi phí gần hết, dù chi 
tiêu rất tằn tiện.Họ kiếm tiền 
khó nên xài kỹ và tiết kiệm lắm. 
    Mất tấm ảnh cưới kỷ niệm sẽ 
ra sao? Tôi mường tượng cảnh 
cô dâu trách cứ người nhà “Giao 
giữ bấy nhiêu đó mà cũng làm 
mất!”. Tôi hình dung cảnh mấy 
cô em vợ giận dỗi và các bà cụ 
vừa lẫy vừa nhẫn nhịn nghe... 
Có khi, chú rể nhìn thấy cảnh 
đó, ái ngại khuyên cô vợ trẻ bỏ 
qua. Cô dâu mới có nghe theo 
lời chồng hay không, hay vì 
tiếc của càng chì chiết thêm... 
Không khí gia đình nhỏ ấy, sau 
đám cưới lẽ ra phải vui lắm, vậy 
mà...
    Tìm kiếm vô vọng suốt một 
tuần, tôi lên văn phòng công ty 
xin giữ tấm ảnh để có dịp tìm 
trả lại, dù biết rằng công ty sẽ 
từ chối giao cho tôi. Đó là quy 
định. Nhìn thấy tấm hình nằm 
bên các hành lý bỏ quên khác, 
tôi lại ray rứt, vì sau một thời 
hạn nhất định, nếu không tìm 
được khách để trả lại, số hành 
lý kia sẽ được thanh lý. Bức ảnh 
cưới là kỷ niệm vô giá ghi lại 
khoảnh khắc rất quan trọng chỉ 
với người chủ chính thức của 
nó, chứ với người khác thì có 
giá trị gì. Họa chăng chỉ còn 
lại cái khung gỗ rẻ tiền...  Tấm 
ảnh cưới bỏ quên đó cứ hiện lên 
trong tâm trí tôi mỗi lần tôi lái 
xe ngang qua một đám cưới. Và 
mỗi lần tiễn khách xuống xe, tôi 
luôn có thói quen mở cốp sau 
kiểm tra lại. Nhiều khách phì 
cười “Tôi chỉ có một cái túi này 
thôi” khi thấy động tác kiểm tra 
của tôi. Tự nhiên tôi thấy mình 
lẩn thẩn. Nhưng thói quen kiểm 
tra cốp sau đã trở thành tiềm 
thức. Chẳng thà tốn thêm 
chút thời gian mà 
được yên lòng...
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Gặp lại người xưa
Trì Kim Nha Mân

Tôi tài xế Vinasun 
Ngược xuôi quen chuyện đón từng khách thưa 
Sài Gòn nắng Sài Gòn mưa 
Tôi như ông lái đò đưa đón người 

Hôm qua một buổi đẹp trời 
Tình cờ gặp lại em - người đồng hương 
Ngày xưa dù học chung trường 
Theo sau, tôi chỉ chung đường vậy thôi 
Bởi em nổi tiếng hoa khôi 
Bao chàng trai trẻ (có tôi) thương thầm 

Tôi rời quê đã mấy năm 
Ngày đêm ôm chiếc vô lăng miệt mài 
Còn em vẫn dáng trang đài 
Dám dâu mơ đến chuyện ai nhớ mình. 

Em cười răng khểnh thật xinh:
“Phải anh xưa học trường mình đó chăng? 
“Đúng rồi, em ở Nha Mân 
“Còn anh Sa Đéc cũng gần phải không? 
“Em thu ngân ở ngân hàng 
“Chuyện trầu cau vẫn còn mong đợi người…”

Dáng xưa thanh thoát xinh tươi 
Giòn tan trong trẻo tiếng cười Nha Mân 
Giận cuốc xe sao quá gần 
Dừng xe mà cứ tần ngần. Cớ sao? 

Ô kìa địa chỉ em trao 
“Hôm nào rảnh, nhớ ghé vào thăm em”. 
Chao ơi, lời thật ngọt êm 
Tim tôi đã rộn ràng thêm rộn ràng 

Ơi Nha Mân, ơi Sa Giang 
Biết đâu được tôi với nàng… 
                         Biết đâu… 

Thanh Kiều

Biết giờ này ở quê xa
còn ai chăm chút mùa hoa xuân này?
se se nắng dọi tre gầy
dòng sông lấp lóa rắt đầy hạt châu
mình xa đếm đã bấy lâu
đến xuân cũng chẳng bắt cầu thương yêu

Giật mình nhớ biết bao nhiêu
vẳng nghe bìm bịp kêu chiều: Nước lên.

Võ Tá Quỳnh 
(Hiệp Hội Ô Tô VN)

Nghị định ba tư ra rồi
Xử phạt vi phạm người người quan tâm
Ra quân chiến dịch ầm ầm
Thanh tra, cảnh sát đồng tâm nhất tề
Sạch xanh thông thoáng lòng lề
Thênh thang đường rộng dễ bề lưu thông
Người người dân một tấm lòng
Khắc ghi trật tự giao thông an toàn
Hay gì lấn dọc chen ngang
Phóng bừa vượt ẩu chết oan có ngày
Lại còn do tỉnh do say
Lòng đường cứ ngỡ chân mây cuối trời
Giao thông luật lệ có rồi
Xin anh tỉnh lại về ngồi đọc mau
Đợc cho đến thuộc làu làu
Ra đường xử sự  trước sau nghĩa tình
Xứng người lịch sự văn minh.

Nhớ

XỨNG NGƯỜI LỊCH SỰ VĂN MINH
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    Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe chạy quá 
tốc độ. Sau khi xem giấy tờ, anh ta nói với tài xế: “Dù 
sao đêm nay cũng là Giao thừa, mà tôi lại phải trực, tôi 
muốn mời anh cụng ly cho vui”. 
    - Cảm ơn, nhưng tôi đang lái xe - tài xế nói. 
    - Lỗi chạy xe quá tốc độ phạt 5 trăm ngàn, lỗi chống 
người thi hành công vụ phạt triệu rưỡi. Anh chọn đi! 

Cười

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 12 - Soá 40)

Bút Te bình luận:
Ban ngày giữa sớm tinh sương

Mà ăn  mặc thế ra đường, ai coi
Bà con thấy vậy chỉ... cười

Thanh tra thấy vậy thì chơi biên bàn (bản)

Lái xe giải trình:

Tại vì thằng chỗ rửa xe
Sáng nay nó lại lè phè thấy ơn (ớn)

Nên em cởi áo mần luôn
Cận giờ giao cá (ca) 

kịp không mặc ào (áo)
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    Hai công tử rủ nhau đi xem đua ngựa. Sau vòng đua thứ nhất, 
bất chợt một anh hỏi:
    - Cậu có bao nhiêu du thuyền?
    - 2 cái - Chàng kia đáp.
    - Xoàng quá! Tớ có 3 cái.
    - Vậy chúng mình sẽ cùng đặt cược con ngựa số 5 về nhất nhé.
    - Đồng ý.
    Thật bất ngờ, con ngựa số 5 về nhất. Hai chàng thắng lớn. Một 
lát sau, vẫn dán mắt vào những con ngựa, chàng kia lại hỏi:
    - Cậu có mấy siêu xe?
    - Tớ có 3 cái.
    - Quá xoàng, tớ có 4.
    - Vậy chúng ta cùng đặt cược cho con ngựa số 7 nhé!
    Như có phép mầu, con ngựa số 7 vô địch. Hai chàng lại kiếm bộn tiền. Một lát sau…
     - Hỏi tế nhị nhé! Mỗi đêm cậu có thể làm “chuyện ấy” bao nhiêu lần?
    - 4 lần.
    - Quá xoàng, tớ thì phải 5 lần.
    - Ồ, vậy ta đặt cửa con ngựa số 9 nhé!
    - Tất nhiên rồi!
    Và họ đặt cược tất cả số tiền vào con ngựa số 9. Nhưng bất ngờ, lần này con ngựa 
số 2 về đích đầu tiên. Ngẩn người tiếc của, một chàng than thở:
     - Tiếc quá, biết thế tớ nói thật.
     - Ừ, đáng lẽ tớ cũng nên thế!

Đua ngựa

     Hai lái xe lúc chờ khách, rảnh, đố nhau:
   - Đố mầy, trong điệu nhảy Gangnam style có động tác nào 
đẹp nhất? - Lái xe A ra đề.
    - Nhảy ngựa. Lái xe B trả lời ngay.
    - Đúng rồi. Vậy đố mầy điệu nhảy đó từ đâu ra?
    - Psy của Hàn Quốc chứ ai.
    - Sai bét! bà chúa thơ Nôm sáng tạo ra đó. 
    - …?!?
    - Bộ mầy hỗng biết trong bài thơ Đánh cờ, bà Hồ Xuân 
Hương viết là “Thoạt mới vào chàng liền Nhảy Ngựa/ Thiếp 
vội vàng vén phứa tịnh lên” hay sao!
    Lái xe B bó tay, kiếm chuyện gỡ gạc, đố lại:
    - Đố mày, con gì càng lớn càng nhỏ?
    - Con cua.
    - Đúng rồi. Càng mút càng ra nước?
    - Cà - rem.
    - Giỏi. Càng chơi sung càng ra nước?
    - Bậy bạ quá!
    - Mầy nghĩ bậy thì có. Chơi cờ tướng đó cha! 
    Lái xe B thắng, cười hả hê.

Nhảy ngựa

   Mấy lái xe lười, trốn việc 
gầy sòng chơi cờ cá ngựa, 
bị thanh tra lập biên bản. 
Đội trưởng bị liên lụy, cay 
cú cự nự:
    - Tui dặn mấy ông rồi, lo 
kinh doanh đi, đừng tụm 
năm tụm ba cờ bạc…
    Lái xe cãi: 
    - Dạ tụi em đâu có tụm 
năm tụm ba!
    - Biên bản có đây mà 
còn cãi hả?
    - Dạ, tụi em tụm… bốn 
mà!
     Đội trưởng cũng bó tay!

Cá ngựa
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Năm ngựa kể chuyện cười về ngựa




