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Ngày 17/5, đã long trọng tổ chức Lễ công bố tài trợ 
kinh phí 12 tỷ đồng đóng xuồng tuần tra cao tốc 
tặng Cảnh sát biển Việt Nam do CBNV Vinasun 
cùng thân hữu đồng hành cùng chương trình Tuổi 
Trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông. Sau 
đó vào ngày 19/12 tại Hải Phòng đã tổ chức Lễ hạ 
thủy và bàn giao xuồng tuần tra cao tốc 426.
    Đây không chỉ là biểu hiện của lòng yêu nước 
mà còn là sự động viên chia sẻ từ đất liền với lực 
lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang thực hiện 
quyền chấp pháp trên vùng biển Việt Nam.

Hàng năm, ngoài đóng góp 
cho quỹ học bổng Nguyễn 
Đức Cảnh (từ phong trào 

công đoàn viên nuôi heo đất), 
Công ty CP Ánh Dương Việt 
Nam trích lập quỹ học bổng 
Vinasun dành cho 70 SVHS 
nghèo học giỏi, tổng trị giá học 
bổng năm 2014 lên đến 588 
triệu đồng.
    Trong Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11/2014, Vinasun đã 
gặp mặt tặng quà 50 Nhà giáo 
Ưu tú tại tỉnh Đồng Tháp, trị 
giá 500 triệu đồng.Đánh giá về những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, 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 7 sự kiện nổi bật nhất 
của công ty trong năm 2014.

Năm 2014, Vinasun đã đồng hành, chia 
sẻ, chung tay giúp đỡ chăm sóc bệnh nhân 
nghèo, như tài trợ 500 triệu đồng thông qua 
chương trình “Những trái tim đồng cảm lần 
thứ 6” trong đó tặng 300 triệu đồng để mổ 
tim cho 6 bệnh nhân nghèo bị bệnh tim 
bẩm sinh tại bệnh viện Tim Hà Nội.
    Ngày 2/7, Vinasun bàn giao đường Cây 
Phượng trong khuôn viên Bệnh viện Nhi 
đồng 2. Đây là con đường thứ 2 trong bệnh 
viện được Vinasun tài trợ kinh phí sửa chữa 
cải tạo nhằn tạo điều kiện chăm sóc bệnh 
nhi thuận lợi hơn. Tổng kinh phí tài trợ là 
680 triệu đồng.

sự kiện nổi bật năm 2014
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Ngày 25/4, Đại hội Đồng 
Cổ đông thường niên đã 
ra nghị quyết phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ từ 435 tỷ đồng lên 
565,5 tỷ đồng từ nguồn 
vốn chủ sở hữu cho cổ 
đông hiện hữu.

4

Thành công tốt đẹp 
của Hội diễn văn 
nghệ 2014 chủ đề 
“Hát về truyền thống 
Vinasun và tình yêu 
biển đảo” đã góp 
phần làm cho các 
tập thể và người lao 
động thêm gắn bó, 
hiểu đúng và sâu hơn 
về truyền thống xây 
dựng và phát triển 
qua 12 năm của Vinasun, đã góp phần thổi lên ngọn lửa 
yêu nước, tình yêu biển đảo. Phong trào văn nghệ đó 
được khơi dậy từ ông Chủ tịch HĐQT bây giờ đã bén rễ 
vào đời sống của 15.000 cán bộ nhân viên lái xe. 

Nhân Lễ hội truyền thống và kỷ niệm 12 năm 
thành lập công ty CP Ánh Dương Việt Nam 
(2003-2014), Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết 
định trao tặng Bằng khen cho tập thể CBNV 
Vinasun Corp. và 13 cá nhân - trong đó có 9 lái 
xe - đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong 
phong trào thi đua của thành phố.
    Dịp này, ông Chủ tịch HĐQT được trao tặng 
Huy hiệu TPHCM về thành tích liên tục có những 
đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.

1
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Ngày 27/6, Chủ tịch HĐQT và 
Ban TGĐ đã long trọng khai 
trương Taxi Vinasun Chi nhánh 

Khánh Hòa. Sự có mặt tại thành phố biển 
Nha Trang và Cam Ranh đánh dấu Taxi 
Vinasun tiếp tục phát triển thị trường miền 
Trung, trước đó là Vinasun Green Taxi đã 
hoạt động hiệu quả tại Đà Nẵng. 

7
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THÀNH TÍCH VINASUN NĂM 2014

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được Bộ Tài chính 
tặng Bằng khen nhờ có thành tích chấp hành tốt 
chính sách pháp luật về thuế.
    Công ty cũng tiếp tục xếp hạng 166 trong V1000 
- Bảng Xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014 
và đứng đầu bảng các doanh nghiệp ngành vận 
tải đường bộ - đường sắt, hạng 55 (bảng doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn TPHCM).

Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành vinh dự được 
UBND TPHCM tặng Huy hiệu TPHCM về thành tích 
đóng góp to lớn trong lãnh đạo doanh nghiệp 
hoạt động hiệu quả. Chỉ tính từ năm 2008 đến 
nay, ông đã được tặng 20 Bằng khen trong đó 
có Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 
2012. Chỉ trong năm 2014, ông có vinh dự 2 lần 
được UBND TPHCM tặng Bằng khen.
    Ông được bình chọn Doanh nhân TPHCM tiêu 
biểu nhiều năm liên tục (2006-2014) và Doanh 
nhân Việt Nam tiêu biểu, Doanh nhân văn hóa 
xuất sắc thời kỳ đổi mới, Nhà quản lý xuất sắc 
thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Vinasun là Thương hiệu Việt được yêu thích 
nhất năm 2014 do bạn đọc báo Sài Gòn Giải 
Phóng bình chọn.
    Đặc biệt, Vinasun nằm trong 23 doanh 
nghiệp Thương hiệu Vàng được bình chọn 
suốt 9 năm liên tục.
    Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị 
Hồng cho biết giải thưởng không chỉ thể hiện 
nhìn nhận những nỗ lực đóng góp của DN, 
mà còn là dịp tôn vinh các đơn vị có nhiều 
hoạt động đóng góp vào sự phát triển của 
thành phố và cả nước.

Vinasun Taxi được tiếp tục nhận giải 
thưởng Vô lăng Vàng 2014 do Ủy ban 
An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.
    Đây là vinh dự lớn vì trong 10 doanh 
nghiệp vận tải cả nước đoạt giải tập 
thể chỉ có Vinasun trong ngành taxi. 
Giải thưởng này nhằm tôn vinh các 
doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, 
có nhiều đóng góp trong công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông.
    Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng 
Vô lăng Vàng 2014 cá nhân cho 5 lái 
xe taxi Vinasun là Nguyễn Thế Luông, 
Nguyễn Văn Tiếc, Hồ Văn Nhuận, Phạm 
Võ Bảo Ngọc, Nguyễn Trọng Quốc Nam.
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TGĐ Đặng Thị 
Lan Phương 
được trao tặng 
Cúp Bông hồng 
Vàng tại Lễ tôn 
vinh “Nữ doanh 
nhân Việt Nam 
tiêu biểu”  
    Trước đó, 
TGĐ Đặng Thị 
Lan Phương 
cũng được tôn 

vinh trong TOP 50 Nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp - Mark of  Respect. Việc xếp hạng 
này 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.

    Giải thưởng Top 100 
Thương hiệu Nổi 
tiếng Asean là một 
giải thưởng uy tín 
trong khu vực, được 
tổ chức thường niên 
nhằm tôn vinh cộng 
đồng doanh nghiệp 
các nước ASEAN đã 
có nhiều đóng góp 
cho sự phát triển 

cộng đồng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát 
triển bền vững. 
    Cũng trong buổi lễ này, ông Đặng Thành Duy - Phó 
TGĐ kiêm GĐ Khối Điều hành kinh doanh Vinasun 
Corp., Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vinasun Green Taxi 
Đà Nẵng được trao giải TOP 100 Nhà quản lý xuất 
sắc năm 2014.

Năm 2014 là năm 
thứ 8 liên tiếp, 
Vinasun Corp. được 
xếp hạng 299 vượt 
hơn 5 bậc so năm 
2013 trong Danh 
sách 500 Doanh 
nghiệp lớn nhất 
Việt Nam (hạng 109 
VNR500 khối DN tư 
nhân). Đây cũng là 
mốc son đánh dấu 
sự đồng hành của 

công ty trong VNR500 luôn phát triển. 
    Trong năm đầu tiên công bố VNR500 - 
2007 và liên tiếp 3 năm tiếp theo, Vinasun 
Corp. lọt vào Danh sách 500 Doanh 
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và xếp 
hạng 442 rồi vượt lên hạng 209. Đến năm 
2011, Vinasun Corp. lọt vào Danh sách 500 
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam xếp hạng 
416 (hạng 145 VNR500 khối DN tư nhân) và 
liên tục thăng hạng.
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THÀNH TÍCH VINASUN NĂM 2014

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được trao 
tặng Kỷ niệm chương cho doanh nghiệp 
3 năm liền được bình chọn trong “TOP 50 
công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 
năm 2014”. 
    Đây là chương trình thường niên khảo sát 
chuyên sâu nhằm tìm kiếm và xếp hạng các 
công ty niêm yết có thành tựu lớn trong các 
hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các 
chỉ số tài chính cơ bản; khuyến khích các 
doanh nghiệp có quản trị doanh nghiệp và 
chiến lược tốt để đưa doanh nghiệp tăng 
trưởng bền vững; tìm kiếm những gương mặt 
lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn 
và tư duy đột phá.

    
Công đoàn Cơ sở Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam tặng Bằng khen trong phong 
trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh.
    Công đoàn Cơ sở Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam hiện có 2.485 đoàn viên 
sinh hoạt tại 27 Công đoàn bộ phận và 5 
tổ công đoàn trực thuộc.

Ngày 17/10, 
Forbes Việt 
Nam, phiên 
bản tiếng Việt 
của tạp chí 
kinh doanh 
hàng đầu thế 
giới, công bố 
danh sách 50 
công ty niêm 
yết tốt nhất 
trên thị trường 
chứng khoán 

Việt Nam 2014. Đây là lần thứ hai Forbes Việt 
Nam tập hợp danh sách 50 công ty niêm 
yết tốt nhất Việt Nam.
    Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun 
Corp.) xếp hạng  trong danh sách này với 
vốn hoá thị trường là 2.175 tỷ đồng, doanh 
thu năm 2013 là 3.160 tỷ đồng.

Tại Lễ Vinh danh 
Doanh nghiệp đổi 
mới  - sáng tạo lần 
thứ nhất, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân đã trao 
tặng danh hiệu 
Doanh nghiệp Đổi 
mới Sáng tạo cho 
Vinasun Corp.
    Danh hiệu này 

nhằm vinh danh các doanh nghiệp có 
những thành tích nổi bật trong việc đổi mới 
sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014

Trong đánh giá chất lượng tổ chức 
Đảng và Đảng viên năm 2014, 

Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam được BCH Quận ủy Quận 
5 xếp loại “Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu năm 2014”.
    Ngoài ra, trong năm 2014, Đảng 

bộ Công ty và 4 cá nhân là Bí thư 
Đảng ủy Trương Đình Quý, Chủ 
tịch HĐQT Đặng Phước Thành, Bí 
thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đinh 
Công Lập, lái xe Nguyễn Văn Phong 
vinh dự được Quận ủy Quận 5 tặng 
Giấy khen là gương điển hình “thực 

hiện tốt việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh năm 2014”, Đảng 
bộ Công ty và 4 cá nhân là 
Bí thư Đảng ủy Trương Đình 
Quý, Chủ tịch HĐQT Đặng 
Phước Thành, Đảng ủy viên 
Phạm Văn Sang, Bí thư Chi 
bộ Khối Kinh doanh Du lịch 
Đặng Phước Thảo vinh dự 
được Quận ủy Quận 5 tặng 
Giấy khen hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ 3 năm liền 
(2012-2014).
    Năm 2014, Đảng ủy đã cử 
17 quần chúng đi học lớp tìm 
hiểu về Đảng. Quận ủy Quận 
5 đã chuẩn y kết nạp 5 quần 
chúng, 2 hồ sơ chờ Quận ủy 
ra quyết định kết nạp, 8 hồ sơ 
chờ kết quả Ban Bảo vệ chính 
trị nội bộ, 8 đối tượng đang 
thực hiện thủ tục. Đang làm 
thủ tục chuyển chính thức cho 
8 đảng viên dự bị, tiếp nhận 
17 đảng viên chuyển đến và 3 
đảng viên chuyển đi.

Tại Lễ tôn 
vinh Thương 
hiệu Du lịch 
TP HCM 2014 
đã diễn ra 
trong khuôn 
khổ Ngày 
hội Du lịch 
TP HCM 
2014, Ban 
Tổ chức đã 

trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho 
100 đơn vị được xếp hạng Doanh nghiệp dịch 
vụ du lịch hàng đầu TP HCM. Trong lĩnh vực vận 
chuyển du lịch Vinasun tiếp tục được tôn vinh là 
hãng taxi hàng đầu. 
    Lễ tôn vinh như một sự công nhận của cộng 
đồng đối với những đóng góp tích cực của 
doanh nghiệp cho sự phát triển của du lịch TP 
HCM nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung 
trong thời gian qua. 

Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam được tôn vinh 
“Doanh nghiệp mạnh 
và phát triển bền vững 
năm 2014” và ông Đặng 
Phước Thành- Chủ tịch 
HĐQT Vinasun Corp. 
được tôn vinh “Doanh 
nhân Văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới”.
    Chương trình “Doanh nhân Văn hóa 
xuất sắc thời kỳ đổi mới” và “Doanh nghiệp 
mạnh và phát triển bền vững năm 2014” 
được cộng đồng ghi nhận chính là động 
lực mạnh mẽ để các doanh nhân, doanh 
nghiệp khẳng định quyết tâm hơn nữa xây 
dựng thương hiệu tiêu biểu, giữ gìn những 
giá trị về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh 
trên thị trường Việt Nam; đồng thời không 
ngừng nỗ lực để giữ vững uy tín thương hiệu, 
chất lượng sản phẩm - dịch vụ nhằm phục 
vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đem lại 
giá trị bền vững cho quý khách hàng cùng 
đối tác.
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Theo các nhà xã hội học thì chỉ có 
đạo đức tốt thì mới kinh doanh 
tốt được (good ethics is good 

business), vậy thì phạm trù đạo đức ở 
đây - trong môi trường kinh doanh cạnh 
tranh khốc liệt được các doanh nghiệp 
thể hiện những nội dung thế nào? 
    Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt 
Nam (Vinasun Corporation) với thương 
hiệu Vinasun Taxi, trong điều kiện khó 
khăn chung của nền kinh tế đã không 
ngừng nỗ lực để sao cho đạo lý cao 
đẹp này thấm nhuần và trở thành hiện 
thực trong mỗi con người, bao trùm mọi 
định hướng phát triển và hoạt động của 
công ty.
1. Về góp phần đảm bảo môi 
trường sinh thái.
    Dựa vào hiệu quả hoạt động kinh 
doanh, trong kế hoạch phát triển số 
lượng đầu xe taxi của các tỉnh, thành 
phố, dù với nguồn vốn tích lũy hạn 
hẹp, công ty cố gắng huy động vốn từ 
nhiều nguồn khác mạnh dạn từng bước 
thay đổi, nâng cấp chất lượng xe taxi 
theo tiêu chí sang đẹp, tiện nghi hơn 
nhưng ít tiêu hao nhiên liệu, giảm xả 
khí thải ra môi trường hơn. Khi thành 

thể có những đóng góp xuất sắc cho 
doanh nghiệp và kịp thời động viên, 
chia sẻ những khó khăn, rủi ro, hoạn 
nạn của từng thành viên Vinasun khi 
chẳng may gặp phải. Không thể kể 
hết ở đây những tấm gương tiêu biểu, 
những trường hợp không mong muốn 
như thế, và cũng không thể liệt kê 
đầy đủ các khoản kinh phí mà công 
ty đã xuất ra để thực hiện nghĩa cử 
đầy tính nhân văn này. Song song 
đó, công ty qui định chế độ khoa học 
và buộc áp dụng nghiêm ngặt về thời 
gian làm việc của lái xe, vừa giúp họ 
đủ điều kiện tái tạo sức lao động, vừa 
bảo đảm an toàn cho hành khách.
3. Về tôn trọng quyền bình 
đẳng nam nữ, không phân biệt 
đối xử về sắc tộc và quá khứ 
của người lao động. 
    Với phương châm “Trong ngôi nhà 
chung Vinasun không ai là con số 
0 cả”. Các thành viên của công ty 
được tôn trọng và đối xử bình đẳng 
như nhau trong tuyển dụng cũng như 
thu nhập từ thành quả lao động thật 
sự qua trải nghiệm năng lực từng 
người. Công ty hiện có hơn 15.000 
lao động, trong đó nữ chiếm 7,26% 
(riêng tài xế nữ của Taxi Vinasun là 
82 người); người các dân tộc thiểu 
số chiếm  2,94% ở khắp vùng miền 
trên cả nước. Chính điều này đã tạo 
động lực để mọi người cùng “Kề vai 
sát cánh” hết lòng chung tay góp 
phần tạo nên thương hiệu Vinasun 
như hôm nay.
4. Về cung cấp những sản 
phẩm có chất lượng tốt, an 
toàn, không gây tổn hại sức 
khỏe người tiêu dùng.
    Nhu cầu sử dụng phương tiện taxi 
cũng giữ một vai trò quan trọng trong 
đời sống hàng ngày vì taxi là phương 
tiện giao thông tiện lợi. 
    Nắm bắt được nhu cầu ngày càng 
cao của người dân, dịch vụ taxi 
Vinasun ra đời với dòng xe thuần 
Toyota bao gồm: Xe Vios, Innova G, 
Innova J. Với số lượng xe hiện nay 
trên 5.200 xe, Vinasun bảo đảm sẽ 
mang đến cho người dân sự phục vụ 
tốt nhất, chuyên nghiệp và nhanh 

“ ĐẠO ĐỨC TỐT
   MỚI KINH DOANH TỐT”

lập (năm 2003), với 27 xe 
Toyota Vios, đến nay số xe toàn 
công ty trong cả nước là 5.200 
chiếc, trong đó xe chất lượng 
cao, ít gây ô nhiễm môi trường 
ngày một nhiều hơn.

2. Về quan tâm đến người 
lao động.
    Mỗi người trong công ty có 
trách nhiệm cùng làm để cho 
“nồi cơm Vinasun càng đầy, 
càng thơm, càng ngon” hơn để 

mọi thành viên cùng hưởng. 
Đối với cán bộ công nhân viên 
trong công ty là một giá trị và 
Vinasun Corporation là môi 
trường để gia tăng giá trị. Cho 
nên việc quan tâm chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần của cán 
bộ, nhân viên và đội ngũ lái xe 
được ưu tiên hàng đầu. Ngoài 
việc thỏa thuận tỉ lệ ăn chia thỏa 
đáng, thu nhập ổn định, công 
ty trân trọng biểu dương khen 
thưởng những cá nhân và tập 

chóng nhất, nó giúp người tiêu 
dùng tiết kiệm được thời gian và 
an toàn khi di chuyển. 
5. Về trách nhiệm xã hội.
    Bên cạnh việc đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh, Vinasun biết 
rằng mình đang tồn tại trong 
lòng xã hội mà ở đó còn có nhiều 
cảnh đời cơ nhỡ, xóm làng nghèo 
khó...cần được sự sẻ chia, trợ 
giúp của cộng đồng. Cho nên, 
chăm lo chính sách an sinh xã 
hội được xác định là thiện ý, là 
trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp từ nhiều năm qua.
    Chỉ riêng trong năm 2014, 
Vinasun đã tài trợ trên 11 tỷ đồng 
cho các hoạt động từ thiện. Điển 
hình: Hỗ trợ 500 triệu đồng cho 
chương trình “Những trái tim 
đồng cảm” - mổ tim cho trẻ em 
nghèo; tài trợ 500 triệu đồng tặng 
quà cho các nhà giáo ưu tú của 
Đồng Tháp nhân ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20-11 vừa qua; hỗ trợ 
380 triệu đồng tu sửa, phục hồi 
đường nội bộ trong khuôn viên 
Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM; 
ủng hộ 100 triệu đồng mua máy 
điện phục vụ cho công tác khám 
chữa bệnh cho người nghèo tại 
Vĩnh Long; tài trợ hơn 600 triệu 
đồng học bổng Vinasun và trên 
100 triệu đồng quỹ khuyến học 
Vinasun từ chương trình nuôi heo 
đất Vinasun.... Ngoài ra công ty 
còn tổ chức hàng chục đợt tặng 
quà, khám chữa bệnh cho gia 
đình chính sách, cho đồng bào 
nghèo, người dân bị thiên tai ở 
nhiều vùng miền trên cả nước.
6. Về tham gia kiến tạo 
hòa bình và giữ gìn an ninh 
quốc gia.
    Vào tháng 5/ 2014 khi Trung 
Quốc ngang ngược đem giàn 
khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái 
phép trên vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa của Việt Nam, 
hưởng ứng chương trình “Chung 
sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” 
do báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh 
phát động. HĐQT và Ban Tổng 

giám đốc Vinasun Corp. tuyên 
truyền sâu sắc ý nghĩa sống còn 
về việc gìn giữ, bảo vệ biển đảo 
quê hương, qua đó vận động toàn 
thể cán bộ, nhân viên và đội ngũ 
lái xe trong toàn công ty ủng hộ 
chương trình này. Kinh phí đóng 
góp được sử dụng đóng xuồng 
cao tốc có nhiệm vụ tuần tra, 
kiểm soát và thực thi pháp luật 
khu vực ven biển.
    Chi phí đóng xuồng tuần tra 
cao tốc MS50 là 12 tỷ đồng, 
trong đó cán bộ nhân viên và 
đối tác của Vinasun Corp đóng 
góp 7 tỷ đồng, số còn lại do bạn 
đọc Báo Tuổi Trẻ ủng hộ trong 
chương trình “Chung sức bảo vệ 
chủ quyền Biển Đông”.
    Đây là chiếc xuồng do Công ty 
Cổ phần Công nghệ James Boat 
đóng, chiều dài 13m, rộng 4,6m, 
lượng giãn nước 9,6 tấn, tốc độ 
đa 35 hải lý/giờ, được sản xuất 
theo công nghệ mới PPC của 
Đức và Séc hợp tác với độ bền 
kết cấu cao, chịu được sự ăn mòn 
của môi trường biển.
    Nhiệm vụ của xuồng là giúp 
Cảnh sát Biển có thêm phương 
tiện hiện đại tuần tra, kiểm soát 
và thực thi pháp luật Việt Nam 
trên vùng biển, qua đó bảo đảm 
an ninh an toàn biển, đảo, thềm 
lục địa thuộc chủ quyền của Việt 
Nam.  
    Tóm lại, các nhà xã hội học tiếp 
tục nghiên cứu nên có thể còn có 
những nội dung sẽ được bổ sung 
để đạo đức doanh nghiệp ngày 
một đầy đủ, hoàn thiện hơn.
    Nhìn những gì Công ty Cổ 
phần Ánh Dương Việt Nam đã, 
đang và sẽ làm để thể hiện trách 
nhiệm xã hội đầy tính nhân văn 
luôn đồng hành, là tâm niệm của 
doanh nghiệp trên hành trình 
phát triển của mình. Đó chính là 
đạo đức của doanh nghiệp hiện 
đại. 
    Và Vinasun Corp tự hào về 
điều ấy!
    Như mùa Xuân mãi trường tồn 
trên non sông gấm vóc Việt Nam!

ĐẶNG NGUYỄN THI

Trong thời đại toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường 
luôn cạnh tranh gay gắt, nhất là trong thời kỳ hội 
nhập, với một nền kinh tế có điểm xuất phát thấp 
như Việt Nam thì các doanh nghiệp nước ta không 
có con đường nào khác, cũng phải chấp nhận 
đương đầu không cân sức trên thương trường, mà ở 
đó hằng ngày, hằng giờ đã là cuộc “chiến đấu” trên 
“chiến trường” thật sự! Vậy câu hỏi đặt ra là các 
doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải xây 
dựng chiến lược, sách lược, giải pháp...thế nào để 
kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất?
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CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN CORP.)
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Lái taxi mà được đài truyền 
hình nước ngoài biết tiếng 
sang phỏng vấn, tháng nào 

thu nhập cũng trên 10 triệu, năm 
nào cũng được tuyên dương mà 
phần thưởng trị giá hàng chục 
triệu. Bộ sưu tập giải thưởng của 
anh có giá trị rất cao mà bất cứ 
tài xế taxi cũng đều mơ ước. Chỉ 
trong vòng 5 năm (2004-2009) 
Nguyễn Văn Tiếc đã đem về 
nhà một chiếc xe tay ga Yamaha 
Mio, hai chiếc Honda Wave 
đời mới, một dàn âm thanh xịn 
hàng chục triệu đồng, tivi LCD 
gần hai chục triệu. Năm 2009, 
anh được ông Chủ tịch HĐQT 
tặng thêm giải thưởng lớn là một 
chiếc xe Honda SH Italia trị giá 
gấn 140 triệu đồng. Lái xe taxi 

đẳng cấp “quý tộc” như vậy 
chỉ có thể là Nguyễn Văn Tiếc! 
Những chuyện ấy có rất nhiều 
người biết.
    Giữa tháng 12 năm nay, anh 
là một trong 5 lái xe ưu tú của 
Vinasun Taxi được Ủy ban An 
toàn giao thông Quốc gia tặng 
Giải Vô lăng Vàng 2014. Trong 
chuyến cùng đi Hà Nội nhận 
giải, được nói chuyện với anh, 
quan sát nếp nghĩ, cách sống 
và giao tiếp của anh, tôi phát 
hiện ra ở anh có một tính cách 
rất đặc trưng của một lái xe Taxi 
Vinasun kiểu mẫu...

Thổ công chính hiệu
    Tôi ngồi lên yên sau chiếc 
wave cũ của Tiếc. Nhân tiện 

Nhắc đến Nguyễn Văn Tiếc nhiều 
người biết ngay một lái xe lừng 
danh của Vinasun, một tượng đài 
doanh thu với kỷ lục 5 năm liền 
không biết đứng ở bục thứ ba. 
Hào quang đó không hề mờ đi 
dù gần 6 năm qua anh đã xuống 
phong độ. Nhưng “vua doanh 
thu” ngày nào vẫn là chỗ dựa tin 
cậy của nhiều đàn em... Tiếp xúc 
với Nguyễn Văn Tiếc tôi vẫn thấy 
ở anh tính cách thân thiện hòa 
nhã, tận tình hỗ trợ đồng nghiệp, 
có trách nhiệm với cộng đồng...

sáng nay anh lên công ty có việc 
liên hệ, chúng tôi hẹn nhau ra quán 
chuyện trò. Anh hỏi: “Đi chỗ nào, 
anh?”. Tôi nói tên một con đường 
nhỏ, khuất và rất ngắn chỉ khoảng 
200m. Tuy gần trụ sở công ty nhưng 
gần bốn năm ở đây tôi mới biết con 
đường này chỉ vài tháng trước. 
    Biết đây không phải là địa bàn 
hoạt động của Tiếc nên tôi thử anh, 
hỏi lại: “Bạn biết chỗ đó không?”. 
Tiếc đáp: “Biết chứ anh. Lái taxi hơn 
10 năm rồi mà. Thành thổ công thổ 
địa hết rồi!”.
    Mà đúng, Tiếc là thổ địa thật. 
Thậm chí với nhiều người, anh còn 
xịn hơn GoogleMap ở chỗ trả kết 
quả hầu như ngay tức thời, khi được 
đồng nghiệp trẻ “cầu viện”. Khi mà 
bản đồ trên smartphone được nhiều 
lái xe dùng làm cẩm nang dò đường 
thì Tiếc vẫn trung thành với chiếc 
điện thoại di động cũ. Móc chiếc 
Nokia 105 ra khoe “pin trâu xài được 
4 ngày, nghe gọi hà rầm luôn”, Tiếc 
nói có nhiều đồng nghiệp trẻ hay gọi 
nhờ chỉ đường giúp, mà “tính em 
thấy có cuộc gọi nhỡ là gọi lại liền dù 
là số lạ”. Sự nhiệt tình của anh nhiều 
người biết nên lái xe dù mới hay cũ 
khi bí đường thường nhờ anh cho dù 
có người chưa biết mặt.
    Không những tích cực chỉ đường 
mà Nguyễn Văn Tiếc còn sẵn sàng 
truyền kinh nghiệm săn khách, đón 
lõng bắt khách. 
    Đón hụt một cuốc khách là chuyện 
thường đối với lái xe taxi, nhưng nếu 
cứ đón hụt nhiều lần thì quả là quá 
xui xẻo! Vì vậy anh quyết không để 
sót cuốc khách nào và có những tuyệt 
chiêu để làm việc này. Một trong 
những chiêu đó là phải biết phạm vi 
đài phát điểm. Hiện công ty có 16 
đài. Ví dụ khi chạy xe-không qua địa 
phận có 2 đài phát thì phải canh kỹ, 
nếu chuyển đài sớm hoặc chuyển đài 

muộn đều có khả năng chạy quá 
điểm đài nổ! Có điều ít ai biết 
chính xác trên một tuyến đường 
dài thuộc phạm vi 2 đài phát thì 
tới chỗ nào phải chuyển đài, vì 
vậy phải “học” mà thôi.
    Tuy vậy dù là cánh lái xe kỳ cựu 
như anh vẫn có lúc bị rớt cuộc: 
Giác nửa khuya về sáng, khi lái 
xe đã mệt thường chọn chỗ dừng 
đậu an toàn để tranh thủ một 
cú chợp mắt. Lúc đó trong tiềm 
thức hoạt động nhạy. Khi bộ đàm 
phát điểm gần đó, lái xe thức 
dậy nhanh nhưng nhiều lúc biết 
điểm mà “mất phương hướng” 
quên mất phải quẹo trái hay quẹo 
phải. Nguyễn Văn Tiếc gọi đó là 
bệnh nghề nghiệp và lúc xuống 
ca về nhà anh cũng phải mở ti 
vi mới ngủ được vì tương tư tiếng 
bộ đàm!
Lái xe an toàn
    Trước khi lái taxi Vinasun, 
Nguyễn Văn Tiếc làm công nhân 
chế biến thực phẩm Cầu Tre rồi 
sau đó có 2 năm lái xe ben “hung 
thần”! Hơn 10 năm lái taxi anh 
có đủ kinh nghiệm để xử lý tình 
huống trên đường phố đông đúc 
để giữ an toàn giao thông. Nghề 
lái taxi phải nhanh tay lẹ mắt 
nhạy chân. Đua điểm nhưng 
cũng canh me “ra đường sợ nhất 
giao thông/ thanh tra, cơ động, 
mấy ông xã phường”. Tuy vậy 
nhiều khi cũng biết cãi lý phân 
trần đúng cách.
    Anh kể: Hôm đó tôi từ Nguyễn 
Văn Linh quẹo vào Nguyễn Hữu 
Thọ vào giữa giao lộ thì bị kẹt 
cứng, cố lách một bên và cũng 
qua được. Tuy nhiên, một anh 
CSGT chờ sẵn chặn lại. Tôi hỏi 
lỗi vi phạm, anh ấy sẵng giọng 
“Mầy đi sai làn còn cãi à?”. Tôi 
im nhưng vẫn ghi ý kiến vào biên 

bản vì đang chở khách. Sau đó, 
khi đến nộp phạt tôi xin gặp đội 
trưởng CSGT trình bày về trường 
hợp của mình trình lý do “vì 
không lách thì bị kẹt thêm, chắc 
chắn sẽ gây tắc đường do xung 
đột giao thông”. Cùng lúc đó, anh 
CSGT phạt tôi cũng có mặt và 
xác nhận. Thế là tôi được miễn 
phạt! Từ việc này tôi mới ngộ ra 
là mấy anh CSGT cũng bị stress 
nên cũng hay nổi cộc khi cánh 
lái xe mình chạy bừa. Thêm nữa, 
cánh lái xe taxi tụi tôi quá nổi 
tiếng về việc này, dù bây giờ đã 
thua cánh xe buýt rồi “ngày xưa 
sợ nhất taxi/ bây giờ xe bus lầm 
lì sợ hơn / trên đường đang chạy 
lơn tơn / thấy anh xe bus làm ơn 
nép vào!”.
    Nguyễn Văn Tiếc không hút 
thuốc. Vậy mà cũng bị khách 
phàn nàn vì anh chìu khách 
trước đó cho hút thuốc trên xe, dù 
cẩn thận mở cửa sổ cho thoáng.
    Bác tài Tiếc là người vui vẻ hoạt 
bát, nụ cười luôn trên môi. Anh 
biết cách trò chuyện một cách 
hóm hỉnh. Hôm chúng tôi ngồi 
co ro trên phố cổ và ăn vặt trong 
cái rét mùa đông Hà Nội, một bà 
cụ cắp một mẹt cốm xanh đi bán 
dạo, trong mẹt chỉ còn chưa tới 
ba lạng. Nguyễn Văn Tiếc mua 
hết để cụ về sớm, nhưng anh vẫn 
giả bộ kèo nài. Nhìn cảnh anh trả 
treo với bà cụ bán cốm để mua 
mão hết chỗ cốm trong mẹt, nghe 
bà cụ khen “bác này dẻo miệng 
gớm” tôi nhận ra Nguyễn Văn 
Tiếc có cái duyên ăn nói, một cái 
duyên làm người đối diện tin cậy. 
    Tính cách đó có thể là một 
nguyên do để anh chinh phục 
một lượng khách hàng đã luôn 
chọn anh làm người phục vụ khi 
họ đi taxi 
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Chuyện thường ngày
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NGỌC MINH

Vô lăng vàng 2014
Nguyễn Văn Tiếc
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Mua đất xây nhà, để làm được điều 
này anh đã lái taxi bao lâu?
    Nếu tính thời gian tôi lái taxi ở 
Vinasun thì hơn 4 năm, nhưng thâm 
niên gắn bó với nghề này thì hơn 10 
năm. Trước đây tôi lái cho hãng khác, 
lái khoán và cũng là tay đua doanh 
thu có tiếng tăm nên thu nhập cũng 
khá tốt. Thời gian sau đó do trong 
nhà kinh doanh buôn bán mà không 
có người tin cậy nên tôi nghỉ lái xe 
về giúp mẹ. Khi mọi việc ổn định, 
tôi mới tính việc lái taxi lại. Đầu tiên 
tôi từ từ “ngâm cứu” các hãng taxi để 
chọn hãng có thị phần tốt nhất về đầu 
quân. Đó là lý do tôi có mặt ở Vinasun 
từ tháng 9/2010. Bản thân tôi cũng 
như nhiều anh em khác, cầm chiếc xe 
ai cũng muốn làm việc cho xứng đáng 
với công sức lao động bỏ ra mỗi ngày, 

Từ khi bước chân vào Vinasun ngày 22/9/2010, 
tài xế Nguyễn Phi Quý, tài 3988, đội 21, chi nhánh 
6, trở thành cái tên quen thuộc được xướng lên 
trong lễ hội truyền thống hàng năm: lái xe có 
doanh thu cao cấp công ty. Hơn 4 năm làm 
việc tại Vinasun, anh đã xuất sắc 2 lần đạt giải 
4, 1 lần đạt giải 3 và 1 lần đạt giải nhì về doanh 
thu. Chẳng những là lái xe giỏi, Nguyễn Phi Quý 
còn có 10 lần trả lại tài sản cho khách hàng, 
thái độ phục vụ hành khách chuyên nghiệp, 
chu đáo. Vì vậy, anh chưa bao giờ bị khách 
than phiền. Điều đặc biệt trong năm nay, anh 
Quý còn được công ty trao giải lái xe giỏi vượt 
khó khi anh dùng toàn bộ số tiền tích cóp được 
từ công việc lái taxi đi mua đất, chuẩn bị xây 
nhà. Làm thế nào để anh Quý làm được điều 
đó, những chia sẻ dưới đây của anh sẽ giúp 
cho những bạn trẻ mới vào đời vững tin vào 
một tương lai tươi sáng, dù làm bất kỳ công 
việc gì và ở bất cứ nơi đâu… MINH ANH

ở Vinasun có nhiều điểm tiếp 
thị, khách hàng cũng ưa chuộng 
thương hiệu Vinasun nên đi đâu 
cũng có khách, rất dễ chạy. Tôi 
có kinh nghiệm đi đến đâu tôi 
cũng chạy được, quan trọng 
là siêng năng và có chút may 
mắn, người ta gọi là có duyên 
làm nghề. Mấy năm trước tôi 
đua doanh thu dữ lắm, luôn cố 
gắng tận dụng hết quỹ thời gian 
có được để kinh doanh. Thế 
nhưng, năm qua tôi lại có chiến 
lược thay đổi phương thức kinh 
doanh xem thu nhập có chiều 
hướng thay đổi tốt hơn chăng. 
Kết quả tôi siết km vận doanh và 
doanh thu tăng được 100.000đ 
- 200.000đ/ca. Do chạy taxi lâu 
năm có kinh nghiệm, có thu 

nhập cao nên tôi tích cóp mỗi 
năm được hơn 100 triệu đồng, 
đến hôm nay mới c ó tiền mua 
đất và chuẩn bị tiến tới xây nhà 
trong năm 2015.
Lý do nào khiến anh quyết định 
siết doanh thu? 
    Tôi đã lập gia đình có con 2 
tuổi, tôi cảm thấy đã đến lúc an 
cư lập nghiệp, dành tiền mua 
đất xây nhà cửa, nuôi vợ con. 
Vì vậy năm qua tôi đã mua một 
mảnh đất trong khu dự án dân 
cư gần cầu Gạch Tôm, đường 
Nguyễn Hữu Thọ. Mảnh đất 
có diện tích 5,5 x 14,5 mét giá 
665 triệu đồng mặt đường nhựa 
4 mét. Tôi đang đợi giấy phép 
xây dựng rồi qua Tết khoán 
công ty bán đất dự án này xây 

dựng luôn, giá xây một trệt một lầu 
là 450 triệu đồng. Không phải nói 
mình hay, nhờ lái taxi tôi dư tiền 
mua được mảnh đất và xây nhà. 
Chạy bên hãng cũ tôi tích cóp được 
gần 200 triệu đồng, qua Vinasun tôi 
dành dụm thêm. Mua xong miếng 
đất, sắp tới tiền xây nhà sẽ mượn mẹ 
tôi thêm vào khoảng 100 triệu đồng. 
Do vậy, khi kinh doanh tôi muốn siết 
km để thu nhập cao hơn, để dành 
tiền được nhiều hơn lo cho gia đình, 
trả nợ nần. Tuy nhiên, việc siết km 
phải có kinh nghiệm phán đoán tình 
hình, ví như đưa khách đi Q.2 nán 
lại kiếm cuốc về đỡ hao xăng, nhưng 
nhắm không có khách thì cũng đành 
đi nơi khác, nếu không bạn vừa tốn 
thời gian, vừa không có khách và thu 
nhập sụt giảm tệ hơn. 
Đâu phải ai cũng làm được như anh? 
    Tôi săn khách khắp nơi, xếp tài 
có, đi khách đài nổ điểm cũng có, 
điểm tự do cũng đi tuốt. Ở điểm tiếp 
thị đậu hên xui, chờ lâu quá không có 
khách tôi lại lao đi kiếm chỗ khác. 

Nói chung, tôi chạy sáng đêm, 
khách dẫn đi đâu tôi đi đó, từ 
việc xếp tài ở sân bay, Q.2… chỉ 
có đưa khách đi Hóc Môn tôi 
buộc phải đánh xe không về Tân 
Bình kiếm khách. Nói chung, 
cái này cũng tùy thuộc vào may 
mắn và một chút phán đoán cá 
nhân, mình phải biết khu đó giờ 
nào có khách để quyết định tốn 
xăng chạy không hay bị mất thời 
gian chết chờ khách. Tuy nhiên, 
cũng có ngày tôi bị “sạm”, ví như 
khách kêu tôi chờ 30 phút nhưng 
thời gian kéo dài vì hàng hóa của 
khách chưa sắp xếp xong khiến 
tôi mất những 2 tiếng, ngày đó 
tôi bị rớt thảm có 2,3 triệu đồng/
ca, trong khi ngày ấy điểm tôi 
thường “me” có một vị khách đi 
Vũng Tàu, âu đó cũng là ngày xui 
của mình. 
    Vinasun hiện nay số lượng xe 
lên đến mấy ngàn chiếc nên sự 
cạnh tranh cũng căng, vì vậy đua 
điểm cũng hên xui. Nếu không 
cố gắng chạy sáng đêm khó mà 
có doanh thu cao. Khi nào buồn 
ngủ tôi tìm chỗ tấp xe vào ngã 
lưng một chút mới chạy được. 
Thường vào ban đêm khách đi 
gần tôi mới dám chở, còn nếu 
khách đi xa phải nổ điểm tại 
nhà, biết rõ địa chỉ tôi mới dám 
chở, còn đứng giữa đường ngoắc 
xe tôi chạy luôn, không dám chở, 
là thà mình ngừa bệnh hơn chữa 
bệnh. 
    Chạy taxi cũng có chừng mực, 
ví như ban ngày sẽ luôn có nhiều 
khách, quan trọng là người ta đi 
xa hay đi gần tùy thuộc vào từng 
khu, những quận trung tâm có xu 
hướng khách đi gần nhiều hơn, 
quan trọng là mình chịu khó 
“góp gió thành bão”, khách đưa 
mình đi. Tôi và một số anh em 
chạy có doanh thu mỗi ngày lên 
ca cũng hay gọi nhau í ới để nắm 
bắt tình hình kinh doanh trong 
ngày của nhau. Tài xế Vinasun 
có nhiều người chạy giỏi lắm, 
bản thân thôi chỉ biết cố gắng 
hết mình, làm hết thời gian.
Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

    Bây giờ tôi còn trẻ, còn đeo 
bám nghề này lâu dài được. Sắp 
tới vẫn gắng sức làm việc, dành 
tiền trả nợ xây nhà, nuôi vợ con. 
Thu nhập ở Vinasun rất ổn định, 
sống tốt. Tôi chạy cũng canh 
theo các mốc doanh thu, thường 
đến 9h sáng tôi kiếm được 
300.000đ - 400.000đ, đến 7h 
tối cũng kiếm được 1,6 - 1,7 triệu 
đồng, 11 - 12h đêm kiếm trên 2 
triệu đồng và đến sáng mới kéo 
được lên hơn 3 triệu đồng. Trong 
ca kinh doanh, tôi cố gắng chạy 
kiếm được đồng nào hay đồng 
nấy bởi vì tình hình hiện nay 
căng lắm, nào kẹt xe, me công 
an, xe taxi nhiều cạnh tranh 
lớn… Tùy ca hên xui, hôm nào ế 
ẩm bị rớt doanh thu mỗi ca tôi 
kiếm được khoảng 1 triệu đồng 
thu nhập. Ngoài việc tiếp đón 
lượng khách điểm đài, khách 
vãng lai, xếp tài tôi cũng có ngót 
nghét gần 20 khách mối, mỗi lần 
đi xa người ta lại gọi tôi, nhờ vậy 
tôi cũng đỡ vất vả. Thường trong 
năm có 2 tháng thấp điểm tháng 
9 và ra Tết, tháng thấp điểm tôi 
kiếm được khoảng 16 triệu đồng, 
những tháng đắt có thể kiếm 
khoảng 17 triệu, có lúc 18 triệu 
đồng/tháng, tháng Tết nhỉnh cao 
hơn chút đỉnh. Cũng như nhiều 
anh em lái taxi khác, tôi chạy xe 
chủ yếu kiếm thu nhập xây nhà 
dựng cửa, nuôi vợ con, bây giờ 
con trai tôi còn nhỏ mới 2 tuổi 
nên vợ phải nghỉ việc đi may 
ở công ty May Nhà Bè, ở nhà 
chăm sóc con. Mỗi năm tôi cũng 
để hơn 100 triệu đồng từ tiền lái 
taxi, việc xây nhà đợt này hội tụ 
từ nhiều nguồn tiền: tiền để dành 
từ công việc lái taxi, tiền của hồi 
môn khi cưới vợ và tiền mẹ tôi 
cho mượn.  Nói chung tôi cày 
nuôi vợ con mình cố gắng hết 
sức trong khả năng là mục tiêu 
của tôi, còn việc có được giải 
thưởng hay không còn tùy hên. 
Và điều quan trọng nữa là, lái xe 
có tiền nhưng phải biết giữ tiền, 
đặt mục tiêu đời mình hướng đến 
mới mong nên cửa nên nhà 

Thành tích doanh thu cao cấp công ty: 
- Năm 2011: hạng 3, doanh thu: 

2.961.000đ/ca. 
- Năm 2012: hạng 2, doanh thu: 

3.377.000đ/ca.
- Năm 2013: hạng 4, doanh thu: 

3.533.000đ/ca.
- Năm 2014: hạng 4, doanh thu: 

3.555.0000đ/ca - Lái xe giỏi vượt khó. 

Kiếm tiền phải biết giữ tiền

Lái xe
Nguyễn Phi Quý



Tin tức16

17Xuân Ất Mùi

Hai anh được ghép tài do ngẫu 
nhiên hay quen biết nhau từ 
trước?
    Phạm Hùng Trường: Tôi và Phụng 
vào Vinasun cùng thời điểm năm 
2011, anh em quý mến nhau, nói 
chuyện khá gợp gu, Phụng cũng là 
người sạch sẽ chỉn chu, do vậy sau 
này tôi xin đội trưởng ghép tài cho 
hai chúng tôi chạy chung xe, đến nay 
được hơn 1 năm. Từ ngày hai thằng 
chạy cùng nhau đến nay chưa bao 
giờ mọi người nghe hai anh em cãi 
nhau. Chuyện chăm sóc, bảo dưỡng 

xe mỗi người luôn tự giác làm, không 
che giấu, gian dối nhau điều gì. 
Chẳng những thế, những lúc tôi bận 
việc lên ca trễ, có khách Phụng cũng 
chạy giúp tôi. Nói chung, mỗi người 
mỗi tính nhưng tìm được người chạy 
chung “tâm đắc” rất khó, chúng tôi 
may mắn “tìm được nhau”, cả hai 
hòa thuận chưa bao giờ có một tiếng 
lớn. Và điều quan trọng là hai anh 
em luôn thành thật với nhau.  
    Nguyễn Khắc Phụng: Tôi vào 
Vinasun cùng ngày, tháng, năm 
với anh Trường, chính xác là tháng 
4/2011. Chẳng những xuất phát điểm 
cùng khóa, tôi và anh Trường rất hợp 
nhau nên chơi thân với nhau, cả hai 
cũng cùng chạy chung khu vực nên 
anh Trường xin đội trưởng cho chúng 
tôi ghép tài chạy chung. Chúng tôi là 
những người tự giác và đều thích giữ 
xe sạch. Cả hai chưa bao giờ xảy ra 
những vấn đề mà một số “cặp đôi” 
khác thường tranh cãi như việc rửa 
xe, xăng đổ thiếu, bể bánh xe không 
vá, xe trầy xước không báo cho người 
lên ca sau, v.v… Tôi và anh Trường 
có gì cũng báo nhau biết, tự nguyện 
giúp đỡ hỗ trợ nhau khi người kia 
bận, không câu nệ so đo tính toán 
thiệt hơn. Nói chung, chúng tôi tin 
tưởng nhau tuyệt đối. 

NGỌC DUYÊN

Có nghĩa là cả hai đã có 
kinh nghiệm lái taxi trước 
khi vào Vinasun?
    Phạm Hùng Trường: Tôi lái 
xe trên 10 năm, trước đây tôi 
lái xe tải, sau này mấy đứa bạn 
lái taxi rủ tôi cùng qua chạy. Về 
thu nhập, với tôi chạy xe tải hay 
taxi như nhau, làm nhiều ăn 
nhiều làm ít ăn ít nhưng chạy xe 
tải bị áp lực về đường sá, công 
an… Ngoài ra, những chuyến xe 
đường dài cả tháng không thấy 
mặt vợ con, có giai đoạn tôi chở 
trái cây đi Lao Bảo, Móng Cái… 
lâu lâu tôi mới được về nhà nhìn 

vợ con vài ngày lại lên đường. 
Trong khi chạy taxi không xa 
nhà, xe hổng… quá tải nhưng lại 
đối mặt với áp lực doanh thu. 
Thuận lợi của lái taxi là làm 
một ngày nghỉ một ngày có thời 
gian dạy dỗ con cái, được sống 
gần vợ con. Nói chung, cái nào 
cũng có mặt thuận lợi và khó 
khăn riêng của nó, quan trọng 
là mình lựa chọn loại hình nào 
phù hợp với bản thân, kiếm 
được tiền nuôi gia đình, tôi có 
hai con trai đang học lớp 9 và 
lớp 2, cả hai vợ chồng cố gắng 
làm việc lo con ăn học đàng 

hoàng. Bây giờ thu nhập của tôi 
cũng khá, sống thoải mái. 
    Nguyễn Khắc Phụng: So với anh 
Trường tôi vất vả hơn nhiều. Quê 
tôi tận Hải Phòng, năm 1999 tôi 
vào Sài Gòn và trải qua hàng loạt 
công việc mưu sinh từ đẩy xe đi 
bán trái cây dạo, làm công nhân… 
Cảm thấy tương lai mờ mịt, tôi nghĩ 
phải học lấy một nghề nên tôi vừa 
đi làm vừa đi học bằng lái rồi xin 
vào Vinasun. Thông qua việc học 
hỏi từ anh em đồng nghiệp và tích 
lũy kinh nghiệm dần dần tôi bắt 
đầu chạy có thu nhập, mức thu 
nhập này cao hơn những công việc 
tôi làm trước đây rất nhiều. Vì vậy 
tôi quyết định trụ lại nghề lái taxi 
và Vinasun là điểm dừng lâu dài.  
Các anh có bất ngờ khi nhận 
được giải thưởng xe đẹp cấp 
công ty?
    Phạm Hùng Trường: Từ ngày làm 
việc ở Vinasun tôi giữ xe sạch chủ 
yếu để phục vụ cho kinh doanh. Tôi 
nghĩ rằng chạy xe thì phải có trách 
nhiệm giữ gìn nó tươm tất, sạch 
sẽ để phục vụ hành khách đàng 
hoàng. Từ lúc chạy xe đến giờ chưa 
có khách hàng nào chê xe tôi dơ, 
hôi. Nó không đẹp bằng những xe 
đời mới khác nhưng luôn sạch. Mỗi 
ngày chúng tôi lau chùi dọn dẹp, 
nhờ vậy xe lúc nào cũng sáng bóng 
khiến người ngồi trên xe thoải mái, 
dễ chịu.    
Lúc xe “trình làng” ở chi nhánh, 
tôi ngắm các “nàng” dự thi và tin 
tưởng “nàng” của mình cũng có “số 
má” giành giải chi nhánh. Hôm dự 
thi ở công ty, Phụng mang “nàng” 
đi sau khi chúng tôi bỏ thêm vài 
tiếng lau chùi “tắm rửa nàng” thơm 
tho sạch đẹp. Sau này biết “nàng” 
đạt giải công ty tôi cảm thấy rất vui. 
Không phải tôi tự hào, nhưng xe 
mình giữ kỹ thì việc có giải không 
có gì lạ. Nói chung cả tôi và Phụng 
đều cố gắng giữ xe sạch để phục 
vụ khách tốt nhất. Ví như chở một 
cuốc khách ít tiền nhưng phục vụ 
tốt, xe sạch đẹp người ta nhớ mình, 
đi đâu sẽ gọi cho mình. Khách 
khu vực tôi chạy VIP lắm, vì vậy 
tôi muốn người bạn đồng hành của 

mình phải luôn đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu làm hài lòng khách hàng. 
    Nguyễn Khắc Phụng: Chiếc xe 
mình ở với nó 24/24h là cần câu 
cơm của mình thì việc bỏ công 
chăm sóc chu đáo là lẽ đương 
nhiên. Có câu “hãy cho tôi biết bạn 
anh là ai tôi sẽ nói cho anh biết anh 
là người như thế nào” cũng có ý 
nghĩa tương tự như muốn biết tài xế 
có phải là người gọn gàng, tươm tất 
hãy nhìn vào chiếc xe anh ta đang 
chạy. Có người cho rằng xe công ty, 
“cha chung” chăm chút làm chi, 
nhưng tôi nghĩ chính mình cầm 
nó kinh doanh năm này qua năm 
nọ trở thành người bạn đồng hành 
trên từng km, mình phải có trách 
nhiệm chăm sóc nó. Ngoài lúc lên 
ca lau chùi xe tại bãi, khi rảnh rỗi 
lúc không có khách tôi cũng tranh 
thủ lấy khăn lau qua những nơi 
bám bụi hoặc lấy cọ quét từng kẽ 
xe. Bản thân tài xế ngồi trên một 
chiếc xe sạch vẫn thích hơn, hành 
khách cũng thế. Nhiều khách quen 
nói với tôi: “Xe chú sạch sẽ, không 
mùi, không có bụi “vấn vương”, tôi 
thích”. 
    Trước hôm mang xe đi thi tôi và 
anh Trường đem xe về kỳ cọ, lau 
chùi kỹ dọn sạch từ nội thất đến máy 
móc. Nhìn chiếc xe mới coóng tôi tự 
tin sẽ đạt giải công ty, anh Trường 
nghĩ đạt giải chi nhánh. Thế nhưng, 
hôm “lâm trận” ở giải công ty, tôi 
choáng khi nhìn dàn xe của các bạn 
đồng nghiệp, chẳng những sạch sẽ 
mà cực đẹp với dàn nội ngoại thất 
được làm mới, gắn thêm vài thiết 
bị làm điểm nhấn rất bắt mắt. Khi 
biết xe mình đạt giải Năm tôi vui 
mừng, phấn chấn vì công lao chăm 
sóc xe của mình được công nhận. 
Đây là năm đầu tiên chúng tôi đạt 
giải thưởng, nó tạo động lực lớn cho 
chúng tôi hứng khởi làm việc. Bây 
giờ xe vẫn sạch đẹp, chúng tôi cũng 
duy trì thói quen chùi xe khi rãnh 
rỗi, dùng cọ quét từng kẽ xe bị bám 
bụi, mang áo gối về giặt sạch, giũ 
các bụi từng tấm táp bi lót chân mỗi 
ngày lên ca. 

Tức là nhờ xe đẹp các anh 
đắt khách?

    Phạm Hùng Trường: Không hẳn 
vậy, chạy taxi cũng như đi câu cá 
có ngày dính ngày không, không 
có gì bảo đảm được một ngày kinh 
doanh tôi đều phải chạy được trên 2 
triệu đồng, điều này còn phụ thuộc 
vào ngày ế hay đắt khách, điều 
quan trọng là mình ráng chạy hết 
sức mình, cũng may từ ngày vào 
công ty tôi ít khi bị rớt doanh thu. 
Nhưng việc chạy trên một chiếc xe 
sạch cũng thu hút nhiều khách hàng 
quay trở lại điện thoại cho mình khi 
cần đi taxi, tạo được một số khách 
mối. Ngoài ra, tôi cũng chạy điểm 
đài. Nơi tôi chạy là khu vực Suối 
Tiên, sân golf nên mọi người thường 
trêu là khu vực trên núi bởi nó khá 
tách biệt và chạy có lúc doanh thu 
rất cao như mùa hè, có lúc cực 
thấp vào những ngày đầu tuần. Ở 
đây chúng tôi có vài anh em “nằm 
vùng” nên chúng tôi nương tựa nhau 
mà chạy. Chúng tôi tự xếp tài để 
chạy, ai về trước thì chạy trước, nếu 
anh nào xui đưa đò cuốc ngắn sẽ 
được anh em du di để lên tài chạy 
tiếp. Nhìn chung, anh em sống với 
nhau rất tình cảm, đoàn kết. Phải 
nói rằng, từ ngày qua Vinasun chạy 
có doanh thu tôi cũng hứng khởi, 
nhờ năng tăng ca kiếm tiền lo cho 
con cái ăn học nên mức thu nhập 
cũng khá ổn định. Tháng ế khách 
tôi kiếm được từ 8 - 10 triệu đồng/, 
tháng đắt khách từ 12 - 15 triệu 
đồng, vị chi bình quân từ 10 - 12 
triệu đồng/tháng, hơn những ngành 
nghề lao động tay chân khác. 
    Nguyễn Khắc Phụng: Nhiều 
khách quen nghe tin xe tôi đạt giải 
đã gởi lời chúc mừng. Chiếc xe 
sạch, không mùi cũng có lợi thế là 
khi mình tiếp thị cho số điện thoại 
khách sẽ nhớ đến mình khi người 
ta cần đến taxi. Tôi chạy khu vực 
vùng ven Q.9, Suối Tiên… chủ yếu 
nhờ khách quen nên ngoài giữ xe 
sạch thái độ phục vụ cũng phải tốt 
nhất, khách mối chiếm 50 - 60% 
doanh thu trong ca kinh doanh của 
tôi, mỗi ngày trung bình có từ 1 - 3 
mối khách quen gọi tôi, nhờ vậy tôi 
kiếm được mức thu nhập từ 8 đến 
trên 10 triệu đồng tùy tháng. 

Chuyện đằng 
sau giải thưởng

Trong danh sách bảo quản xe tốt nhất công ty năm 2014, 
chi nhánh 9 có đến 4 tài xế đạt giải. Ngoài giải nhất thuộc 
về Lê Nhân Vị và Phạm Thanh Long còn có 2 lái xe nhận 
giải 5 là anh Phạm Hùng Trường và Nguyễn Khắc Phụng 
chạy cùng tài 3820, đội 72. Điều khiến hai anh hạnh phúc 
bởi đây là giải thưởng đầu tiên của cả hai sau 3 năm làm 
việc tại Vinasun. Anh Trường và anh Phụng đều cho biết 
mình may mắn vì tìm được chạy chung tâm đầu ý hợp, 
hiểu ý và giúp đỡ nhau. Đây vốn là điều không dễ dàng 
đối với nhiều “cặp đôi” khác.

Lái xe Phạm Hùng Cường (trái) và Nguyễn Khắc Phụng:
Cặp đôi ý hợp tâm đầu
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Bắt đầu từ số 0
Bắt đầu câu chuyện anh Dương kể 
rằng, anh từ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp lên TP.HCM từ năm 2001, anh 
học về thiết kế rập nhảy size trong 
ngành may, học xong đi làm cho một 
công ty may mặc gần 5 tháng anh 
nghỉ việc khăn gói về quê… cưới vợ. 
Ngồi chơi xơi nước một thời gian, một 
lần người bạn hợp tác lao động từ 
Malaysia trở về ghé chơi đã rủ anh xin 
vào Vinasun. Vợ chồng anh lại đùm 
đề khăn gói lên TP.HCM, anh tiếp 
nhận công việc điều hành điểm tiếp 
thị, anh Dương hồi tưởng: “Tôi còn 
nhớ lúc đó lương điều hành không đủ 
lo chi phí cho hai vợ chồng và con 
trai. Vì vậy mỗi tháng gia đình gởi lên 

NGỌC MINH

tài trợ cho chúng tôi bao gạo và 
400.000đ trả tiền phòng trọ. Tôi 
cảm thấy lương tôi không thể lo 
cho vợ con trong khi làm tài xế 
có thu nhập tốt hơn, mon men 
tìm hiểu có người thu nhập đến 
8 - 10 triệu, con số cực kỳ cao 
trong giai đoạn 2006 - 2007, 
tôi quyết định vừa làm vừa học 
bằng lái. Gắn bó với công việc 
điều hành khoảng 10 tháng 
tôi chuyển qua lái taxi khi vừa 
nhận bằng. Ngay tháng đầu 
tiên cầm lái tôi đã có khởi đầu 
tốt, với mức lương từ 7 - 10 triệu 
đồng trong vòng 1 năm tôi đã 
mua đất rồi xây nhà luôn”. 
    Theo lời anh Chương, mua 

miếng đất đầu tiên có diện tích 
4x12m giá 150 triệu đồng ở xã 
Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh. 
Để mua đất vợ chồng anh dành 
dụm được 120 triệu đồng, anh 
vay thêm ba vợ 30 triệu. Xong, 
cảm thấy ở nhà trọ mãi không 
ổn lắm, anh Chương quyết tâm 
xây cho vợ con một ngôi nhà dù 
trong túi anh không còn tiền. 
Vì vậy, để có tiền xây nhà anh 
về quê nhờ ba ruột cầm sổ nhà 
đất ở Lấp Vò cho ngân hàng 
vay trên 200 triệu đồng. Nhìn 
vợ con hạnh phúc sống trong 
ngôi nhà 1 trệt 1 lửng, 2 phòng 
ngủ mới xây, anh Chương yên 
tâm dốc sức chạy xe kiếm tiền 

Người siêng
             mua đất xây nhà

Dương Văn Chương, tài 7289 thuộc chi nhánh 2 
là một trong 4 tài xế vượt khó năm 2014. Từ năm 
2007 đến nay, chỉ bằng công việc lái taxi của 
anh và điều hành điểm của vợ mà hai vợ chồng 
anh chẳng những mua đất xây nhà còn lần lượt 
mua thêm 2 miếng đất có tổng diện tích 8x12 = 
96m2 để dành cho hai cậu con trai 9 tuổi và… 20 
tháng. Tính “lo xa” đã tạo động lực cho anh miệt 
mài làm việc, phấn đấu kiếm tiền trả nợ đã vay 
mua đất, xây nhà.

trả nợ. Anh cho biết: “Hai năm sau 
đó tôi làm việc cật lực mới trả xong 
tiền nợ cho ba vợ và tiền vay ngân 
hàng. Tiếp tục dành dụm, đến năm 
2013 ông chủ đất bán tiếp miếng 
đất có diện tích 4x12 sát vách nhà 
tôi với giá 210 triệu đồng. Trong tay 
đang có 80 triệu tôi vay thêm để 
mua nó. Đến khoảng tháng 7/2014 
ông chủ đất bán miếng thứ hai cùng 
diện tích cũng sát nhà tôi, giá không 
đổi: 210 triệu đồng, tôi mua luôn để 
dành cho… 2 con trai. Dĩ nhiên số 
nợ hiện nay tôi cần trả là 180 triệu 
đồng. Trời thương, tôi chạy cũng đắt 
khách, có doanh thu”.

Trả được nợ nhờ thu nhập bạc triệu
    Với tình trạng một vợ 2 con cần 
phải chi tiêu nhiều nhưng bằng 
cách nào anh Chương vừa lo kinh 
tế gia đình vừa để dành tiền trả nợ? 
Theo anh Chương, anh lái xe mỗi 
tháng trung bình kiếm được 15 triệu 
đồng, vợ cùng làm công ty Vinasun 
nhưng chị đảm nhiệm công việc 
điều hành điểm tiếp thị ở chung cư 
Sơn Kỳ, Q. Tân Phú mỗi tháng trên 
4 triệu đồng, tổng thu nhập cả hai 
khoảng 20 triệu đồng/tháng, nhờ 
vậy vợ chồng anh mới có thể để 
dành tiền trả nợ. Anh Chương tâm 
sự việc anh chạy có doanh thu có 
người cho rằng anh nhờ… vợ, anh 
tỏ ra bức xúc: “Vợ tôi điều hành ở 
Sơn Kỳ, vì tế nhị nên tôi tránh không 
vào xếp tài ở khu vực này mà thường 
xuyên xếp tài ở khu Vĩnh Lộc. Thế 

mà có đứa bảo rằng tôi chạy có 
doanh thu là nhờ vợ… cho điểm. 
Tôi ức quá bảo nó tôi không xếp 
tài khu vực của vợ tôi, nếu ai 
thấy vợ tôi ưu tiên cho tôi thì cứ 
tự nhiên “xử” đẹp tôi, tôi không 
trách. Thấy tôi nổi nóng nó bảo… 
nói chơi”. 
    Anh Chương tiết lộ, tuy rằng khu 
vực anh chạy thuộc vùng ven, ít 
khách hơn trung tâm thành phố 
nhưng bù lại khách thường đi xa 
như đi bệnh viện, đến các công 
ty trong các khu công nghiệp 
ở Long Hậu, Đồng Nai, Bình 
Dương…, nhờ thế doanh thu 
nhanh nhảy vọt. Riêng anh nhờ 
nhiệt tình phục vụ khách hàng 
chu đáo, làm hài lòng từ việc 
anh luôn nhanh nhẹn khuân vác 
đồ đạc cho khách, hào phóng 
tặng luôn tiền lẻ cho khách 
trong trường hợp không có tiền 
thối, anh nhớ lại “Ví như khách 
đi về tiền cước 520.000đ, khách 
đưa tôi 1 triệu đồng, không có 
tiền lẻ thối lại, tôi vui vẻ nói 
khách đưa 500.000đ. Chính 
nhờ những “phần tiền lẻ” ấy vô 
tình khách “kết”, những lần sau 
đi taxi tôi trở thành bác tài đều 
tiên được người ta nhớ gọi đến 
chở đi, khách bỏ mình không 
được”. Nhờ vậy anh Chương 
có được nhiều khách mối, anh 
nhẩm tính hầu như doanh thu 
ca kinh doanh của anh đều nhờ 
khách mối chiếm đến 95%, một 

con số mà nhiều tài xế taxi mơ 
ước. Theo anh, số lượng khách 
mối bao nhiêu anh cũng không 
nhớ hết, những ngày xuống ca 
điện thoại vẫn không ngừng 
rung, anh bèn gọi đồng nghiệp 
đến chở khách. Hoặc ngày lên 
ca nhiều mối gọi cùng lúc hay 
lúc đó anh đang ở xa đành phải 
nhờ bạn bè hỗ trợ. “Như sáng 
nay, tôi bận chở khách đi bệnh 
viện, cô khách công ty làm bên 
bộ phận kinh doanh gọi tôi nhờ 
đồng nghiệp đến trợ giúp, mới 
đây cậu ấy báo về chở cô ấy đi 
chào hàng cước đồng hồ đang 
chỉ con số 700.000đ, như vậy 
khoảng 10 sáng trở về lại Vĩnh 
Lộc A cậu bạn kiếm đã được 1,4 
triệu đồng” - anh Chương vui vẻ 
tiết lộ. chính sự nhiệt tình với 
đồng nghiệp, vui vẻ phục vụ tốt 
đối với khách hàng nên hành 
khách không bỏ anh đi mặc dù 
có ngày anh bận không phục vụ 
được. Anh Chương còn cho biết, 
rất nhiều hành khách rất nhiệt 
tình xem anh như người trong 
nhà, trong những chuyến đi anh 
thường được khách mời vào ăn 
cùng, nhậu cùng (khoản nhậu 
anh từ chối vì còn chạy xe). 
    Trước khi từ giã tôi để đi đón 
khách từ bệnh viện trở về nhà 
ở Vĩnh Lộc A, anh Cương nháy 
mắt tự tin: “Khách dù có “cứng”, 
có khó tính cách mấy gặp tôi 
phục vụ là “mềm” ngay” 

Lái xe
Dương Văn Chương
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Vũ - Đội trưởng đội 4:

         Ba cha con anh Trần Văn Tuấn 
là những bác tài có ý thức tuân thủ, 
chấp hành tốt nội quy công ty. Doanh 
thu cả ba người nằm trong Top của 
đội, kinh doanh rất hiệu quả, thường 
đạt trên 2,2 triệu đồng/ca. Ba cha con 
đều xác định gắn bó và làm việc lâu 
dài ở Vinasun.

NGỌC HÂN

Anh đã định hướng hai con trai đi 
vào nghề lái taxi?
    Đúng vậy, tôi nhận thấy không 
có nghề lao động chân tay nào 
có mức lương khá như chạy taxi. 
Tôi có 4 đứa con, toàn là con trai, 
thằng hai Trần Văn Tú và thằng tư 
Trần Bình Trọng cũng đang lái cho 
Vinasun, thằng thứ ba làm việc ở 
cảng Cát Lái, còn thằng út đang 
học lớp 5. Với thằng Trọng, trước 
đây tôi xin cho cháu vào làm ở nhà 
hàng Hàn Quốc, không thấy tương 
lai tôi cho cháu đi học bằng lái, 
mới lấy bằng tôi không dám để 
cháu chạy taxi ngay mà xin vào 
đơn vị chuyên nấu cơm cho các 
công ty xí nghiệp ở Bình Dương, 
nơi đây có xe chở cơm cho nó rèn 

luyện. Được 1 năm tôi xin cho 
cháu vào Vinasun. Thấy thằng 
em chạy có thu nhập khá, thằng 
Tú cũng xin tôi cho đi học bằng 
lái. Tôi giận bảo nó “Lúc con 20 
tuổi cha kêu đi học không đi, bây 
giờ vừa lo cho vợ con của con mà 
còn phải lo cho mày học bằng lái 
sao?”. Nói thế thôi, con cái làm 
sao bỏ được, tôi lại lo tiền cho nó 
đi học rồi gửi cháu vào làm việc 
tại bãi rửa xe taxi. Khi thấy cháu 
de xe cứng tôi kêu nghỉ rửa xe xin 
vào Vinasun. Thời gian đầu các 
cháu vào công ty tôi cũng bảo 
ban chia sẻ kinh nghiệm, động 
viên các cháu vượt qua những 
khó khăn ban đầu các tài xế trẻ 
thường vấp phải. Hiện nay bọn 

trẻ quen nghề tôi cũng yên tâm.

Anh đã truyền những kinh 
nghiệm gì cho hai con?

    Điều đầu tiên tôi chia sẻ với các 
cháu đó là lái taxi phải siêng mới 
có tiền. Không nên chê khách đi 
gần, dù đang trong tình trạng ế ẩm 
dễ dẫn đến bực mình thì cũng ko 
được tỏ thái độ với khách mà phải 
phục vụ người ta ân cần, chu đáo. 
Phải cảm ơn khách đàng hoàng 
vì nghề mình là nghề dịch vụ, có 
lúc nhờ cuốc khách gần dẫn mình 
đi tiếp. Điển hình vào buổi sáng 
mấy ngày trước, có khách đi đến 
Zen Plaza, đoạn đường chưa đến 
1km, có tài xế… chê, tôi vớt, đến 
Zen Plaza khách vừa xuống xe có 

giúp cha mẹ chút đỉnh, thằng Tú 
và Trọng đều có gia đình riêng, 
hàng tháng mỗi đứa đưa 1 triệu 
đồng cho mẹ phụ vào chi phí ăn 
uống, điện nước. Vợ tôi lấy tượng 
trưng nhiêu đó nhằm tạo điều 
kiện cho vợ chồng tụi nó có dư, 
có tiền để dành. Tôi nói với các 
con lúc yêu nhau sao cũng được 
nhưng khi cưới nhau nó khác, hậu 
kết hôn tình yêu chỉ chiếm 30% 
còn tiền bạc chi phối 70%, cuộc 
sống gia đình mà không có tiền 

dễ xảy ra xung đột, cãi cọ. Vì vậy 
tôi muốn các con tích lũy tiền bạc 
lo chu toàn được cho gia đình nhỏ 
của mình. Bản thân tôi bây giờ 
còn sức còn làm, giúp được gì cho 
con thì giúp. Nói chung, thu nhập 
của tôi cũng đủ chi tiêu, cuộc 
sống gia đình tương đối thoải mái.

Theo anh tuổi tác ảnh hưởng thế 
nào đối với nghề lái taxi?

   Những điều sau đây tôi cũng 
thường nhắc nhở hai con. Tài xế 

ngay người khác gõ cửa kêu tôi chở 
về ngã ba Trung Lương - Tiền Giang. 
Nghề taxi chạy có xa có gần, chê thì 
biết bao giờ có khách. Đó là những 
điều tôi thường xuyên nhắc nhở hai 
đứa. 
    Ngoài ra, tôi cũng bảo các cháu nên 
tôn trọng quy định của công ty về tác 
phong, đạo đức. Lên ca phải ăn mặc 
đàng hoàng để giữ hình tượng bản 
thân cũng như uy tín công ty, đừng ăn 
mặc lôi thôi, mang dép lê vừa bị chụp 
hình, nghe khiển trách, vừa phải 
đóng tiền phạt. Còn nhớ thời gian 
đầu hai đứa mới vào công ty không 
quen chạy đêm, giờ “đứng hình” tôi 
để chúng ngủ, tôi canh khoảng 3 - 4 
giờ sáng có khách lên các bến xe, 
khách đi sân bay… bèn điện thoại gọi 
các cháu dậy chạy tiếp. Tôi kèm cặp 
không cho các cháu nghỉ sớm, doanh 
thu sẽ không cao, thu nhập thấp dễ 
nản lòng. Thằng Trọng mới cưới vợ 
tôi cũng không cho về nhà sớm, tôi 
khuyên cháu chạy đêm có lợi cho 
mình về thu nhập, tiền bo cũng kiếm 
được nhiều hơn. Từ từ các cháu mới 
quen được giờ giấc, giờ hai đứa chạy 
“ngon lành”, thu nhập mỗi đứa trung 
bình từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Đó 
là con số mà những sinh viên mới ra 
trường chưa chắc được trả mức lương 
đó, mà phải làm việc nhiều năm mới 
có.. hi vọng. 
Cuộc sống gia đình thế nào sau khi 
cả nhà cùng đi lái taxi?
    Nói nào hay, nhờ trời thương 30 
năm lái xe, trong đó tôi lái taxi 20 
năm cũng kiếm đủ tiền nuôi vợ con. 
Ngôi nhà ở Q.12 gia đình tôi đang ở 
cũng được mua và xây lại bằng tiền 
lái xe. Điều này cũng nhờ vợ tôi tuy ở 
nhà nội trợ nhưng cô ấy rất khéo vun 
vén. Bây giờ các con lớn cũng phụ 

         Cha Trần Văn Tuấn:
     Taxi mà không đua điểm
                           không còn là taxi

“
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Con Trần Văn Tú:
Thấy em trai chạy được 
tôi “đua” theo

Trước đây cha cho tôi 
đi học bằng lái tôi từ 
chối vì không mặn mà 

với các nghề thức trắng đêm 
cực khổ. Thế nhưng sau này 
thấy em Tú chạy có thu nhập 
cao tôi mới xin cha đi học rồi 
được cha xin vào chỗ rửa xe 
taxi để luyện thêm tay lái. 
Tháng 2/2014 tôi chính thức 
vào Vinasun đến nay vừa tròn 
1 năm. Lúc mới bước chân 
vào nghề này cũng gặp nhiều 
trở ngại may mà có cha dẫn 
dắt, mấy tháng đầu tôi bị lỗ 
do đi nhiều nhận tiền cước ít, 
ví dụ đồng hồ chỉ 300.000đ 
khách trả 150.000 vì cái tội… 

không rành đường vì lúc ấy 
thấy khách bực dọc nên tôi 
gãi đầu nói với khách “anh 
chị trước đây thường đi bi 
nhiêu nay trả em bấy nhiêu”, 
thế là mất toi nửa số tiền 
cước. Tuy mất tiền nhưng tôi 
thở phào nhẹ nhõm vì không 
bị khách complain. Tôi trải 
qua 3 tháng lúc lỗ lúc không, 
từ từ tôi vững dần và đến nay 
cũng đạt mức doanh thu bình 
quân trên 2 triệu đồng/ca, thu 
nhập cũng kha khá dao động 
từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, lo 
được cho vợ con, phụ cha mẹ 
chút ít và mỗi tháng cũng có 
tiền dư để dành.

Mở đầu câu chuyện anh Trần Văn Tuấn, 
thuộc đội 4 chi nhánh 11 kể rằng: Tôi còn 
nhớ mới ngày nào vào Vinasun là tháng 
8/2003 lúc đó công ty chỉ có 200 xe nay 
đã phát triển hơn 5.000 xe, mã số nhân 
viên của tôi ở ba số: 580 nay đã tăng lên 
5 số. Đến nay, tôi lái ở Vinasun đã 12 năm, 
được chứng kiến sự phát triển diệu kỳ của 
công ty. Nhờ vậy thu nhập của tôi thuộc 
hàng khá trên 8 triệu đồng/tháng, sau đó 
tôi quyết định xin cho hai con Tú và Trọng 
vào Vinasun…

Chuyện về ba cha con
                       lái taxi Vinasun
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Con Trần Bình Trọng: 
        Từ chán nản đến đam mê lái taxi

Tôi từng vất vả trải qua nhiều 
nghề: phục vụ, bảo vệ, thợ 
hồ, lợp lá (lợp chòi lá quán 

cà phê)… Tôi xin cha đi học lái xe. 
Lấy bằng lái xong rồi tôi cũng chưa 
tự tin nên lên Bình Dương lái xe đi 
giao cơm cho một đơn vị chuyên 
nấu cơm cho các công ty, xí nghiệp 
để luyện tay lái. Công việc này còn 
cực hơn làm hồ, 3 công nhân chúng 
tôi làm hết từ đi chợ; nhặt rửa rau; 
rửa cắt thịt, cá; nấu cơm; vô hộp; 
mang cơm lên xe; lái xe đi giao chờ 
người ta ăn xong vào dọn dẹp mang 
hộp về rửa; buổi chiều quy trình nấu 
nướng, giao hàng, chờ đợi dọn hộp 
mang về rửa… Cứ thế công việc bắt 
đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào 
khoảng 20 giờ với mức lương tháng 
cũng chỉ 2,5 triệu đồng. Tôi “bám” 
được 1 năm, khi tay lái vững cha tôi 
kêu nghỉ việc xin vào Vinasun lái 
taxi vào tháng 11/2012, chạy cùng 
ca với cha để cha tiện kèm cặp.
    Thời gian đầu tôi cũng gặp nhiều 
khó khăn: thức đêm không nổi, chưa 
rành đường, bị khách khó tính hoạch 
họe, doanh thu thấp… Nếu không có 
cha tôi hướng dẫn khuyên bảo có lẽ 
tôi đã buông. Cha chỉ cho tôi cách 
phục vụ khách thế nào, không biết 
đường thì điện thoại cho cha chỉ, 
nửa đêm về sáng cha gọi tôi dậy 
kinh doanh tiếp. Vào lái chưa được 
một tháng, chưa quen thức khuya 
lần nọ tôi tông vào con lươn làm xe 

hư hỏng nặng. Sau khi tính tổng 
chi phí tiền xây lại con lươn, lấy 
xe ra từ đồn công an, sửa xe mất 
vài chục triệu đồng, trừ phần bảo 
hiểm trả, công ty hỗ trợ, phần tôi 
trả mười mấy triệu công ty cho trừ 
dần vào tiền lương. Tôi chán nản 
vô cùng nhưng cha ở bên động 
viên tôi ráng làm trả nợ, cảm giác 
của tôi lúc này là lỡ leo lên lưng 
cọp rồi xuống không được chạy 
đi cũng chẳng xong, chỉ còn cách 
chăm chỉ kinh doanh để sớm trả 
hết nợ rồi tính tiếp. 
    Không ngờ rằng lái taxi càng có 
kinh nghiệm, quen dần với thức 
đêm doanh thu càng tăng. 3 tháng 
kế tiếp doanh thu có chuyển biến, 
6 tháng sau thu nhập tăng rõ rệt. 
Từ cảm giác chán nản ban đầu 
tôi chuyển sang yêu thích rồi đam 

mê và quyết định “trụ” lại. Bây 
giờ thu nhập của tôi dao động từ 
700.000đ - 900.000đ/ca, tùy tuần 
chạy 3 hoặc 4 ca, tương đương 
tiền lương khoảng 10 triệu đồng/
tháng. Thu nhập ổn định tôi cũng 
mới cưới vợ, vợ tôi đang mang 
thai. Để tạo điều kiện cho chúng 
tôi dành dụm tiền cha mẹ chỉ kêu 
đóng góp 1 triệu đồng/tháng tượng 
trưng phụ mẹ chợ búa, điện nước, 
phần còn lại chi tiêu cho cả nhà 
cha lo. Nói thật, nếu tự mình tôi 
xin vào lái taxi mà không có cha 
dẫn dắt, không biết hiện nay tôi 
đã “trôi” sang công việc nào. Bây 
giờ có vợ con, cha tôi là tấm gương 
để tôi nhìn vào, noi theo bắt chước 
cha mà làm từ cách cần mẫn công 
việc đến trách nhiệm lo lắng cho 
gia đình.                              NH

Chiếc túi cũ mèm chứa hột xoàn
    Tối ngày 27/12/2014 bác tài 
Võ Minh Tâm, tài 7748 thuộc 
đội 54 chi nhánh 9 chở khách 
từ phường Phước Long B, Q.9 
đến nhà hàng Ngọc Lan đường 
Lý Thường Kiệt, Q.11 dự đám 
cưới. Trong lúc chờ khách dự 
tiệc xong chở về lại Q.9, anh 
Tâm đi tìm chỗ ăn cơm thì 
được hai khách hàng ngoắc 
kêu anh chở từ Coop Mart Lý 
Thường Kiệt về đường Phạm 
Văn Chí, Q.6 kèm theo nhiều 
hàng hóa đi kèm. Sau đó anh 
Tâm quay về đón khách dự 

tiệc về Q.9, lên xe khách phát 
hiện chiếc túi xách cũ mèm 
rơi phía sau. Thông qua tổng 
đài, anh Tâm xác định chị 
Diễm - người về Q.6 chính 
là chủ nhân chiếc túi và anh 
đã mang trả chị ngay sau đó. 
Được biết, trong chiếc túi cũ 
mèm có chứa 1 chiếc bông 
tai hột xoàn, 1 chiếc nhẫn 
đá saphia, 1 máy tính Ipad, 
200 USD và 8.000 baht Thái 
Lan. Hành động của anh Tâm 
được công ty tặng giấy khen và 
phần thưởng 500.000đ.

Khen thưởng bác tài trung thực

    20 giờ ngày 7/1/2015, lái xe Nguyễn Triệu Lợi, 
đội 59, chi nhánh 8 chở hành khách tên Thảo đi từ 
Lê Hồng Phong đến đường Đô Đốc Tuyết, Q.7. Khi 
xuống xe chị Thảo làm rơi chiếc túi xách nhỏ lại trên 
xe, bên trong gồm có giấy tờ cá nhân, điện thoại 
Iphone 6, 7.000.000đ tiền mặt, tổng tài sản ước tính 
30 triệu đồng. Khi phát hiện chiếc túi đã theo xe taxi 
chị Thảo vội vã gọi lên tổng đài nhờ giúp đỡ, tổng 
đài đã tìm được anh Lợi là người chở chị Thảo và 
gọi cho anh. Lúc này anh Lợi đang chở khách, anh 
nhờ khách đang ngồi băng ghế sau tìm giúp và phát 
hiện chiếc túi rơi ở dưới chân ghế. Trả khách xong, 
anh Lợi vội chạy về Q.7 trả lại đầy đủ tài sản cho 
chị Thảo. Hành động của anh Lợi được công ty tặng 
giấy khen kèm phần thưởng 500.000đ, anh phấn 
khởi chia sẻ: “Là tài xế taxi chuyện trả lại tài sản cho 
khách là lẽ tất nhiên, điều may cho chị Thảo và bản 
thân tôi là chị ấy gọi sớm trong khoảng thời gian 10 
phút chị xuống xe, nếu để lâu tôi chở thêm vài cuốc 
khách quả thật không biết điều gì xảy ra nếu có ai 
đó nhặt được giữ luôn”.

Ví tiền rơi dưới sàn xe

    Công ty vừa tặng giấy khen và tiền thưởng 500.000đ 
cho tài xế Phạm Xuân Quang, tài 1540, đội 40, chi 
nhánh 10 nhằm tuyên dương tấm lòng trung thực trả 
lại cho khách số tiền lớn 45 triệu đồng. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 
21/12/2014, khách hàng tên Trí đi cùng một vị khách 
nước ngoài từ số 9 Thi Sách, Q.1 đến 137 Hàm Nghi, 
khi xuống xe khách để quên ví tiền bên trong có 3.000 
dollar Singapore, tương đương 45 triệu đồng. Nhận 
được tin báo từ tổng đài, lái xe Phạm Xuân Quang, lúc 
này đang tiếp tục chở 3 vị khách đi từ Hàm Nghi đến 
Cống Quỳnh, anh hỏi hai vị khách ngồi ghế sau có 
phát hiện chiếc ví? Hai vị khách tìm kiếm và thấy ví 
tiền rơi dưới sàn xe, sau đó anh Quang đã quay xe lại 
trả đầy đủ tài sản cho khách hàng. “Trong tuần này, 
tôi cũng vừa gửi chiếc điện thoại về công ty để trả lại 
cho khách hàng bỏ quên. Thiết nghĩ, khách quên đồ 
trên xe, mình là tài xế có trách nhiệm trả lại tài sản 
cho khách đó là điều đương nhiên”.
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lớn tuổi có nhược điểm là sức khỏe 
không bằng giới trẻ, nhưng có ưu 
điểm là trầm tĩnh, không nóng 
nảy, ít gây gổ tranh giành khách 
so với lái trẻ, rớt cuốc này người ta 
bỏ đi kiếm cuốc khác. Cạnh đó, 
tài xế đứng tuổi cũng siêng năng, 
nhẫn nại kiên trì hơn, khách đi 
gần, xa đều phục vụ tuốt. Đặc biệt, 

giới trẻ một khi đã đua điểm chạy 
“xé gió” còn kẻ già chạy cẩn trọng 
hơn, điều này không có nghĩa họ 
không đua điểm mà là chọn cách 
lái xe an toàn, bởi vì lái taxi mà 
không đua điểm thì không còn là 
taxi, ảnh hưởng lớn đến doanh 
thu. Riêng tôi chạy không cao như 
nhiều người nhưng ít khi rớt doanh 

thu, khi nào rớt doanh thu cũng rớt 
luôn cây số, trung bình tôi chạy 
trên 200km/ngày, có hôm tiền 
cước đang ở mức 1.450.000đ số 
km chỉ đến 230 km, may tôi chạy 
xe 4 chỗ nên cũng đỡ hao xăng. 
Nói chung ngày nào checker thấy 
tôi doanh thấp thì biết ngay tình 
hình ngày đó ế ẩm.
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Kết nạp Đảng viên mới

    Ngày 14/01/2015 Chi bộ Khối Tổ chức hành chánh 
- Kế toán thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương 
Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đồng chí 
Nguyễn Hữu Dũng vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng sinh ngày 09/07/1963, 
nguyên quán TP. HCM vào làm việc tại Vinasun Corp. 
từ ngày 05/10/2003 đến nay, hiện là  Phó GĐ IT đồng 
thời là Chủ tịch Công đoàn Vinasun Corp.

Giỏ xách bạc triệu.

    Trả lại tài sản cho khách 100 triệu đồng lái xe Trần 
Đức Thọ, tài 4255, chi nhánh 3 được công ty thưởng 
500.000đ cùng với giấy khen. Theo ghi nhận từ tổng 
đài, lúc 21 giờ ngày 31/12/2014 lái xe Trần Đức Thọ 
chở khách hàng đi từ ga quốc nội sân bay Tân Sơn 
Nhất về địa chỉ 91/5 đường Phạm Văn Hai, Q. Tân 
Bình. Khi xuống xe vị khách để quên giỏ xách có 1 
chiếc Iphone 5, 2 nhẫn kim cương giá 2.500USD, 
3.000USD và giấy tờ nhà đất (tổng trị giá ước tính 
100 triệu đồng). Sau đó, anh Thọ đã trả lại cho khách 
hàng là chị Phương chiếc túi có đầy đủ tài sản ngay 
trong ngày.

Không mất Iphone
nhờ bác tài thông minh

    7 giờ 45 phút ngày 29/12/2014 lái xe Đặng Hoàng 
Vân (Tài 5281, đội A7, chi nhánh 11) chở khách đi 
từ Cục Hải quan thành phố đến bến xe Hoa Mai, địa 
chỉ 42 Nguyễn Thái Bình, Q.1, khi xuống xe khách 
để quên chiếc điện thoại Iphone 6 plus trị giá 25 triệu 
đồng. Sau đó, anh Vân cho xe lăn bánh được 30 mét 
thì đón cặp vợ chồng người nước ngoài đi đến quán 
cà phê ở Tao Đàn. Thế nhưng, khi ông khách nước 
ngoài xuống xe anh Vân thấy ông cầm chiếc điện 
thoại Iphone khác hẳn chiếc điện thoại khi ông cầm 

lên xe. Nghi ngờ ông nhặt 
điện thoại của những vị 
khách trước làm rơi, anh 
Vân cho ngừng xe trước 
cổng cùng với điều hành 
Vinasun chờ ông khách 
ra để hỏi, khi vị khách 
xuất hiện anh Vân đã hỏi 
thẳng chiếc điện thoại có 
phải của ông không thì vị 
khách im lặng đưa điện 
thoại cho anh Vân. 
    Anh Vân phát hiện có 
nhiều cuộc gọi nhỡ trong 
chiếc Iphone 6 plus, ngay 
lúc ấy anh gọi điện về 
công ty trình báo có khách 
để quên điện thoại, cùng 
lúc chị Hà - chủ nhân 
chiếc điện thoại gọi vào 
Iphone, anh Vân nhanh 
chóng hoàn trả chiếc điện 
thoại trực tiếp cho chị Hà 
ngay trong trời gian đang 

kinh doanh. Anh Vân 
nói: May là tôi linh cảm 
chiếc điện thoại không 
phải của ông khách nước 
ngoài nên kiên nhẫn chờ 
ông ấy ra hỏi, cũng may 
ông ta trả lại nhanh chóng 
không đôi co cãi cọ, nếu 
tôi chủ quan cho xe lăn 
bánh công ty “sờ gáy” tôi 
sẽ bị phạt oan ức. Khi tôi 
trả điện thoại, chị Hà đã 
cảm ơn vì chị bảo rằng 
chiếc điện thoại này rất 
quan trọng với chị vì nó 
chứa toàn bộ thông tin dữ 
liệu công việc của chị, 
cả tôi và chị Hà đều may 
mắn. Hành động tự giác, 
nhiệt tình tìm lại của 
đánh rơi cho khách hàng 
của anh Vân đã được 
công ty tặng giấy khen và 
thưởng 500.000đ.

Trả lại tài sản lớn được thưởng nóng lần 2 Đêm không ngủ truy tìm valy.

    Mới đây, ngày 31/12/2014 bác tài Nguyễn Văn 
Trang, tài 3537, đội 1, chi nhánh 5 vừa được công ty 
tặng giấy khen và thưởng nóng 500.000đ tuyên dương 
cho hành động tự giác trả lại cho khách hàng chiếc 
điện thoại Vertu trị giá 50 triệu đồng. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 15 phút khi anh 
Trang chở hành khách tên Dũng đi từ cà phê Góc 
Phố, Nguyễn Du, Q.1 đến địa chỉ 198 Hồ Văn Huê, 
Q.Phú Nhuận. Khi xuống xe anh Dũng để quên chiếc 
điện thoại Vertu trị giá khoảng 50 triệu đồng lại trên 
chiếc taxi. Anh Trang không hay biết cho xe đi kinh 
doanh, anh chở khách lên sân bay sau đó quay ra 
điểm xếp tài ở A75, Bạch Đằng chờ đến lượt mình 
vào sân bay rước khách. Trong lúc chờ đợi anh Trang 
vừa nhận được cuộc gọi từ tổng đài công ty, và anh 
vừa nhận được cuộc gọi của khách vào chiếc điện 
thoại Vertu. Anh Trang nhanh chóng phản hồi đã tìm 
thấy chiếc điện thoại. Đến 23 giờ 30 phút, anh Trang 
đã trả lại chiếc điện thoại cho anh Dũng tại 270 Lý 
Tự Trọng, Q.1. 
    Đây là lần thứ 2 tài xế Nguyễn Văn Trang trả lại 
cho hành khách tài sản có giá trị lớn. Trước đó, trong 
năm 2013, anh Trang đã trả lại cho khách hàng 100 
triệu đồng khi vị này rút 4 tỷ đồng từ hội sở ngân hàng 
Đông Á đến nộp tại ngân hàng BIDV đã vô tình làm 
rơi 1 cọc tiền trên taxi, hành động đẹp của anh cũng 
được công ty thưởng nóng 1 triệu đồng.

    Tài xế Trần Bá Cấp, tài 3276, đội 66, chi nhánh 2 
vừa được công ty tặng giấy khen và 500.000đ khi anh 
phát hiện chiếc valy vị khách tây bỏ quên và nhanh 
chóng trả lại cho khách hàng ngay trong đêm lúc gần 
3 giờ sáng. 
    Anh Cấp nhớ lại: Lúc 21 giờ ngày 3/1/2015 tôi đón 
một ông khách nước ngoài đi từ ga quốc tế sân bay 
Tân Sơn Nhất về khách sạn Tân Hải Long, địa chỉ 
81 Hai Bà Trưng, Q.1. Lúc này khách rất đông, điều 
hành đã nhanh chóng giúp khách mang valy lên xe 
nên tôi không biết, lúc xuống xe vị khách lại quên mất 
chiếc valy. Sau đó tôi tiếp tục đón 2 người khách đi 
về Nguyễn Văn Luông, Q.6, lên xe khách phát hiện 
chiếc valy đã thông báo cho tôi, tôi cũng không nhớ 
ai đã bỏ quên nên gọi báo tổng đài. Xong, trông chiếc 
valy khá sang trọng tôi sợ mất đành mang về nhà cất 
rồi chạy xe lên sân bay kinh doanh tiếp, khi tôi đang 
chở khách đi Củ Chi thì nhận được cuộc gọi từ khách 
sạn Tân Hoàng Long nhờ tôi mang valy lên khách 
sạn. Khi khách sau vừa xuống xe tôi tức tốc quay về 
nhà lấy valy mang trả khách vào lúc gần 3 giờ sáng 
ngày 4/1/2015. Vị khách đã kiểm tra đầy đủ tài sản 
bên trong gồm có laptop, 700USD, vé máy bay, quần 
áo, giấy tờ tài liệu quan trọng trước sự chứng kiến của 
nhân viên, chủ khách sạn. Ông chủ khách sạn nói 
với tôi ông khách phát hiện valy bị bỏ quên vào lúc 
22 giờ nhưng ông ấy không biết đã đi hãng nào, mãi 
đến 1h30 ông ta chợt nhớ chiếc card được tiếp thị 
nên mới biết là Vinasun và gọi lên tổng đài và được 
cung cấp số điện thoại của tôi. Ông còn bảo: “Biết 
anh đang giữ chiếc valy và sẽ mang trả lại ông ấy như 
trút được gánh nặng, vì bên trong chứa rất nhiều tài 
liệu quan trọng, ổng ngóng anh suốt đấy. May mà đi 
Vinasun không thì toi rồi, biết đâu mà lần.”. Bản thân 
tôi khi thấy khách vui mừng như bắt được vàng khi 
nhận lại tài sản tôi cảm thấy lòng thanh thản, lâng 
lâng vì mình đã làm được một việc đúng đắn.
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ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017                                           

Từ ngày 20 đến 30/1/2015, các chi bộ thuộc Đảng bộ 
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã tổ chức thành công 
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Hiện có 99 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị  
(trong đó có 4 nữ và 14 đảng viên là đoàn viên thanh 
niên) sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
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Choáng ngợp với
công trình rộng 5 ha
    Chúng tôi theo chân Đoàn Nhạc sĩ 
TP.HCM về Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) 
trong chuyến đi thực tế sáng tác nhân 
dịp kỷ niệm 1 năm ngày Sa Đéc được 
nâng lên cấp thành phố. Các anh chị 
của Phòng Văn hóa TP.Sa Đéc đã đưa 
chúng tôi về xã Long Hưng A, huyện 
Lấp Vò để chiêm ngắm quần thể công 
trình Nam Phương Linh Từ (thờ cúng 
các vị tiền nhân đã có công khai phá 
vùng đất Phương Nam) và Đặng Tộc 
Nam Phương Linh Từ (thờ cúng tổ tiên 
họ Đặng)…
    Cảm giác đầu tiên của chúng tôi 
khi mới đặt chân đến đây là… choáng 
ngợp! Từ ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác. Cả quần thể công trình 
rộng trên 5ha, bên ngoài (công trình 
phụ) là sân hành lễ, 2 bãi đỗ ô tô và 
bãi đáp trực thăng (rộng 3ha). Công 
trình chính được bao bọc bởi 2 cổng 
Đông và Tây. Mới chạm cổng đã thấy 
sừng sững những chiếc cột “khủng” 
bằng gỗ căm xe với đường kính 1 mét 
(có đến 16 cây cột như vậy, ở Việt 

giữa trường lang Bắc và Nam có cầu 
thang đưa lên lầu trổ cửa sổ, ở đây 
du khách có thể ngắm toàn cảnh khu 
đền. Trường lang là một trong năm 
công trình chính của quần thể kiến 
trúc nơi đây. Bốn công trình kia nằm 
lọt giữa 4 dãy trường lang, xếp theo 
hình chữ U vuông góc đối diện với 
cổng chính mà cạnh đáy là 2 công 
trình nằm song song, đối lưng nhau 
gồm: Đặng Tộc Nam Phương Linh 
Từ (diện tích 644m2, có 80 cột gỗ 
đường kính 0,45m, những cột cao 
nhất đến 8,6m) và Nam Phương Linh 
Từ (diện tích 509m2, có 60 cột gỗ). 
Nằm chếch hai bên tả hữu của Đặng 
Tộc Nam Phương Linh Từ là Bảo tàng 
họ Đặng và Bảo tàng Nam Bộ (diện 
tích mỗi nhà là 1.680m2, có 80 cột 

gỗ trong mỗi nhà). Như vậy, toàn công 
trình có 540 cột gỗ có đường kính từ 
0,45m đến 1m - những con số….đáng 
kể! 
    Ông Đặng Nguyễn Thi - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Đặng 
tộc tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Ông 
nhận được sự ủy thác của doanh nhân 
Đặng Phước Thành (chủ đầu tư công 
trình này) đã giới thiệu với chúng tôi 
về quá trình xây dựng và thờ phương 
đền thờ này. Được khởi công vào 
ngày 30/10/2009 với hơn 50 nghệ 
nhân từ Huế vào và các công nhân 
địa phương, đằng đẵng hơn 5 năm 
lao động miệt mài, họ đã đào đắp, 

Nam hiện nay hầu như không 
thể tìm đâu ra những cây cột 
như thế!). Tuy nhiên điều gây ấn 
tượng nhất cho chúng 
tôi là dãy trường lang 
(hàng lang dài) có 
mái che lợp ngói với 
những cột gỗ thuộc 
hàng danh mộc lên 
nước đỏ au, đứng xếp 
hàng, sâu hun hút… 
ngỡ như trong từng cột 
gỗ cũng có linh hồn, 
đứng xếp hàng chào 
đón du khách thập 
phương đến chiêm 
bái. Trường lang được 
dựng sát tường rào, bao 

bọc bốn chung quanh công trình 
chính (trường lang dài tổng cộng 
675m, với 240 cột gỗ). Đoạn 

san lấp hơn 100.000m3 đất, sử 
dụng trên 7.000m3 gỗ (nguyên 
liệu gỗ được nhập từ các nước 
Đông Nam Á). Đáng ngạc nhiên 
là do đường sá hiểm trở nên tất 
cả các nguyên vật liệu để xây 
dựng (trong đó có những cột gỗ 
“khủng”) đều được vận chuyển 

bằng sà lan, theo một con rạch 
rất hẹp chảy qua trước đền thờ… 
Các công trình đều được xây 
dựng theo phong cách kiến trúc 
nhà Rường Huế, mang đậm dấu 
ấn triều Nguyễn pha lẫn kiểu 
nhà truyền thống Nam Bộ.

Nam Phương Linh Từ
    Nam Phương Linh Từ có diện 
tích 509m2 với 60 cây cột. Đền 
có 7 gian, 2 chái, 3 lòng với 
mái hạ hàng hiên bao quanh. 
Là nơi tôn vinh, tri ân và phụng 
thờ các vị tiền nhân đã có công 
khai mở và làm rạng danh vùng 

đất phương Nam của tổ quốc, 
thể hiện đạo lý “uống nước nhớ 
nguồn”. Tuy nhiên, do bối cảnh 
lịch sử, các vương triều phong 
kiến nối tiếp hoặc chồng lấn cho 
nhau, vừa phong phú, đa dạng, 
nhưng cũng rất nhạy cảm và 
không kém phần phức tạp. Cho 
nên, để luôn có sự đồng thuận, 
thuyết phục chung của xã hội 
về số lượng và công trạng từng 
nhân vật được tôn vinh, ngưỡng 
vọng nơi đây, doanh nhân Đặng 
Phước Thành đã tham vấn và 
trân trọng mời các Giáo sư, 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ về 
Khoa học Lịch sử, về Hán Nôm, 
các nhà nghiên cứu, những 
người am hiểu về lịch sử Nam 
Bộ tham gia chuẩn bị quá trình 
này… Được sự cố vấn của Nhà 
sử học Dương Trung Quốc - Phó 
Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội 
Khoa học lịch sử Việt Nam; dưới 
sự chủ trì của Nhà báo Nguyễn 
Hạnh, - Phó Tổng Biên tập Tạp 
chí Xưa và Nay (Cơ quan của 
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), 
qua nhiều buổi làm việc, Ban Cố 
vấn đề án đã bàn bạc, hội thảo, 
phản biện cân nhắc thận trọng, 
trên quan điểm tôn trọng sự thật 
khách quan của lịch sử trong 
mối quan hệ đa dạng, phức tạp, 
nhiều chiều theo tiến trình lịch 
sử của dân tộc, nhằm xác định 
luận lý và tiêu chí chọn lựa về 
mốc thời điểm tồn tại và cống 
hiến của từng nhân vật một cách 
xác đáng nhất.
    Lấy mốc thời điểm từ khi 
mở cõi đến năm 1975, và chia 
thành 3 lĩnh vực. Bước đầu, Ban 

Ít ai ngờ, giữa một vùng đất còn đậm nét hoang sơ 
của tỉnh Đồng Tháp lại “mọc” lên một công trình nguy 
nga, tráng lệ như phép mầu của Chử Đồng Tử trong 
chuyện cổ tích. Tuy nhiên ở thời hiện đại, công trình 
này bởi một doanh nhân do nhớ ơn tổ tiên - tiền nhân 
mà phát tâm xây dựng… Công trình này sẽ được 
khánh thành vào Xuân Ất Mùi  - 2015

HÀ ĐÌNH NGUYÊN

Cổng chính Đền thờ Đặng tộc Nam Phương Linh Từ

Dãy
Trường

lang

Khu chánh điện Đặng tộc Nam Phương Linh Từ

Đồng hành cùng Vinasun28

29Xuân Ất Mùi

CÓ MỘT QUẦN THỂ
ĐỀN THỜ KỲ VĨ Ở ĐỒNG THÁP
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dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2015.

Đặng Tộc Nam
Phương Linh Từ
    Là nơi thờ cúng các nhân vật 
họ Đặng. Ở chính diện là pho 
tượng đồng nặng trên 1 tấn thể 
hiện chân dung tiên hiền Đặng 
Nghiêm (1170-1236), ông đỗ 
Tiến sĩ năm 15 tuổi, thời Lý Cao 
Tông, được vào cung giảng sách 
hầu Vua, làm quan đến chức 
Công bộ Thị lang… Sau này, các 
danh tướng đời Hậu Trần là cha 
con Quốc công Đặng Tất và Tể 
tướng Đặng Dung đều là hậu 
duệ của ông.
    Cũng thờ ở chính diện, sau cụ 
Đặng Nghiêm là tượng Thủy sư 
Đô đốc Đặng Nhân Cẩm (1744-
1820), chính là ông tổ của họ 
Đặng phía Nam. Ông người làng 
Uy Viễn, huyện Nghi Xuân (Hà 
Tĩnh), có bà cô ruột tên Đặng 
Thị Dương là thứ thất của cụ 
Nguyễn Nghiễm (bố thi hào 
Nguyễn Du) ở làng Tiên Điền 
cùng huyện. Cả hai dòng họ đều 
đỗ đạt khoa bảng nên dân gian 
có câu “Đặng Uy Viễn, Nguyễn 
Tiên Điền”. Gặp thời buổi nhiễu 
nhương, ông Đặng Nhân Cẩm 
theo phò Chúa Nguyễn Ánh rồi 
vào tận vùng đất phương Nam. 
Trải bao trận mạc được Chúa 
Nguyễn (Gia Long) tin dùng cất 

nhắc lên đến chức Thủy sư Đô 
đốc (tương đương Tư lệnh Hải 
quân bây giờ)… Sau khi mãn 
phần, ông được an táng tại phần 
đất nay thuộc xã Long Hưng A, 
huyện Lấp Vò (Đồng Tháp)…
    Sau gần 200 năm, dưới sự tác 
động của thiên nhiên và bom 
đạn của chiến tranh, bia mộ 
của ông bị vỡ ra nhiều mảnh. 
Kỳ diệu thay, khi người ta tìm 
thấy, ghép các mảnh vỡ lại, 
vẫn đọc được tên và xuất xứ của 
ông. Con cháu họ Đặng ở vùng 
phương Nam này theo đó mà 
tìm về Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và 

Tiên hiền Công Bộ Thị Lang 
Đặng Nghiêm (1170 - 1236)

bắt gặp được bài vị của cụ Đặng Nhân 
Cẩm được thờ trong Thượng điện Di 
tích Văn hóa cấp quốc gia thờ doanh 
nhân Đặng Sĩ Vinh (hậu duệ đời thứ 10 
của Quốc công Đặng Tất). Chân hương 
thờ cụ tại Nghi Xuân đã được thỉnh về 
thờ tại bàn thờ gia tiên của ông Đặng 
Văn Giếng ở rạch Nước Xoáy, xã Long 
Hưng A (Lấp Vò, Đồng Tháp), rồi được 
doanh nhân Đặng Phước Thành là hậu 
duệ trực hệ thỉnh về thờ tại Đặng Tộc 
Nam Phương Linh Từ.
    Cùng được thờ trong Đặng Tộc Nam 
Phương Linh Từ còn có Thám hoa 
Đặng Ma La (1234-1285). Năm Đinh 
Mùi (1247) vua Trần Thái Tông cho mở 
khoa thi đầu tiên chọn đủ tam khôi: 
Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám 
Hoa. Khoa này, Nguyễn Hiền (12 tuổi, 
đỗ Trạng Nguyên, Lê Văn Hưu đỗ Bảng 
Nhãn và Đặng La Ma (13 tuổi) đậu 
Thám Hoa. Tiếp đến là bàn thờ Quốc 
công Đặng Tất (1357-1409) người đã 
giúp Giản Định Đế lập ra nhà Hậu 
Trần… cùng thờ nhiều bài vị khác.
                       o O o
  Đầu năm Ất Mùi 2015, quần thể 
công trình này sẽ long trọng tiếp nhận 
2 bằng Kỷ lục Việt Nam: Ngôi đền 
đầu tiên thờ cúng các bậc tiền nhân 
có công khai phá đất phương Nam và 
Nhà thờ tộc họ lớn nhất Việt Nam do 
Trung tâm Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) 
xác nhận và trao tặng.
    Từ ngày Mùng 10/3 Ất Mùi (2015) 
trở đi, Nam Phương Linh Từ sẽ là địa 
chỉ có sức thu hút, đủ tầm khơi gợi lên 
niềm tin - tín ngưỡng không chỉ của 
đồng bào Nam bộ mà là cả du khách 
thập phương, du khách quốc tế. Đặc 
biệt, thế hệ trẻ đến đây sẽ được nghiên 
cứu, trải nghiệm, thấu hiểu, tự hào về 
cội nguồn dân tộc để có hành động 
thiết thực tiếp nối một các xứng đáng 
với lịch sử và truyền thống tốt đẹp của 
cha ông. Đây là sức sống trăm năm, 
ngàn năm của công trình văn hóa - tâm 
linh có giá trị nghệ thuật cao về kiến 
trúc, mang ý nghĩa giáo dục và nhân 
văn sâu sắc này.

(Theo tạp chí Du lịch Xuân Ất Mùi)

Cố vấn chọn được 125 nhân vật (đã 
mất trước 1975). Trong đó lĩnh vực có 
công thời khai mở có 21 nhân vật, lĩnh 
vực gìn giữ có 62 nhân vật và làm rạng 
danh vùng đất phương Nam có 42 nhân 
vật. Do vậy, ở đây thờ từ Chúa Nguyễn 
Phúc Chu (Chúa Sãi, 1563-1635) với 
các danh thần thời mở cõi như Nguyễn 
Hữu Cảnh, Nguyễn Cửu Vân, rồi các 
danh thần gốc Minh hương như Trần 
Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch, 
Mạc Cửu… vua Quang Trung Nguyễn 
Huệ và vua Gia Long Nguyễn Ánh 
cũng “chung một mái đền” dù lịch sử 
của hai nhân vật này còn nhiều luồng 
ý kiến khác nhau. Rồi các sĩ phu thời 
Cần Vương, Văn thân chống Pháp, các 
liệt sĩ thời chống Pháp và Mỹ, các chức 
sắc tôn giáo (Sư Thiện Chiếu, Phạm 
Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ..), các nghệ 
sĩ (Trần Hữu Trang, Năm Phỉ..), các 
nhà văn - nhà thơ (Sương Nguyệt Anh, 
Hồ Biểu Chánh, Đông Hồ..) và cả nhà 
tình báo (Phạm Ngọc Thảo)…
    Được sự hỗ trợ của các nhà điêu 
khắc từ Công ty Mỹ thuật Trung ương, 
ngày 01/11/2014, tại Văn Miếu Quốc 
Tử Giám, Tạp chí Xưa và Nay - cơ 
quan chủ trì chương trình “Mỗi người 
một giọt đồng đúc tượng danh nhân” 
- đã trân trọng tổ chức lễ đúc tượng 
đồng chân dung 21 nhân vật có công 
thời khai mở vùng đất mới để thờ tự ở 
Nam Phương Linh Từ… Các tượng này 
sẽ được tổ chức nghi thức “khai quang, 
điểm nhãn” và lễ an vị hoàn thành vào 
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“A-lô. Dạ, Tổng đài nghe...” 
Tiếng ai thỏ thẻ mà... mê hoặc người
Phải em ươm mật trong lời
Xao lòng anh đấy, ơi người chưa quen

Mấy hôm trời đổ mưa đêm
Nhớ thêm quàng cổ khăn len nhé người
Giọng êm như giấu nụ cười
Dọc cung đường vẫn mến lời chân quê

Bởi chưng thương tiếng “Đài nghe...”
Ước ao được đón ai về, ai ơi
Anh mong một bữa đẹp trời
Để xin có một dịp mời ai... ca

Cuốc xe gần, cuốc xe xa 
Vẫn thương quá đỗi mặn mà tiếng ai
Hỡi em, em gái tổng đài
Suốt đời anh muốn... nghe hoài giọng em

                                                  Thanh Kiều

Xuân đã về rồi muôn hoa tươi
Dâng bao hương sắc thắm cho đời
Tôi bước mà lòng nghe bối rối
Lấy cớ thăm hoa để gặp người

Muôn nụ hoa là muôn cánh tươi
Đón xuân phơi phới với môi cười
Gió nhẹ, trăng mờ, sương như khói
Chỗ hẹn năm xưa lại thiếu người

Chỉ còn trăng và hoa với tôi
Ra về lòng vương vấn bồi hồi
Ai ơi! Sao hẹn lại quên lời
Để buồn nhân thế hợp rồi lại tan

                                                   Duy Hoàng

Gửi người
         chưa biết mặt

Tình Xuân
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Long Hưng là vùng đất nông 
nghiệp nghèo nhưng giàu 
truyền thống, là nơi Nguyễn 
Phúc Ánh - trước khi trở thành 

vua Gia Long - chọn làm nơi lập cứ 
điểm chống lại nhà Tây Sơn. Trong 
kháng chiến chống Pháp - chống 
Mỹ, xã Long Hưng là căn cứ địa cách 
mạng kiên cường được nhà nước 
phong tặng danh hiệu xã Anh hùng 
lực lượng vũ trang. 
    Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch 
UBND xã Long Hưng A cho biết: 
Trong tổng số 2.500 hộ gia đình của 
xã Long Hưng A hiện nay có đến 724 
hộ thuộc diện chính sách, 24 Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, 4 Anh hùng lực lượng 
vũ trang...
    Trong hoà bình xây dựng, dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng, chính 
quyền và nhân dân Long Hưng phát 

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Long Hưng, xưa kia là Tân Long, là tên một xã trước 
năm 1975, nay là tên của hai xã, đồng thời còn là tên 
gọi chỉ một vùng đất giữa sông Tiền và sông Hậu. Đây 
là vùng đất “sông sâu nước chảy”, rất trù phú, nối liền 
miền Đông và miền Tây Nam bộ, được người Việt và 
người Hoa khai khẩn rất sớm, mang đầy bản chất của 
người Việt Nam bộ, trung can, trọng nghĩa khinh tài, 
sẳn sàng hy sinh vì nghĩa lớn.

huy truyền thống yêu nước, năng 
động, sáng tạo vượt qua mọi khó 
khăn từng bước khôi phục sản 
xuất, ổn định kinh tế. Bộ mặt 
nông thôn đã thay đổi rất nhiều. 
Khoảng hơn hai mươi năm trước, 
từ cống Hùng Cường vào chợ 
Nước Xoáy chỉ là con đường đất 
nhỏ hẹp. Còn trước đó, muốn vào 
Long Hưng thuận tiện nhất là đi 
đường sông rạch bằng tàu xuồng...

    Cùng với nhân dân và chính 
quyền địa phương, những người 
con ưu tú của Long Hưng trở 
thành doanh nhân thành đạt trở 
về góp công xây dựng quê hương, 
xây cầu, làm đường, xây dựng 
các công trình văn hóa đồ sộ.... 
Ở Long Hưng bây giờ có nhiều 
con đường nông thôn được lót đan 
sạch sẽ, những cây cầu tre cầu khỉ 
đã được thay bằng những chiếc 

cầu bê tông kiên cố... Tuy nhiên ở 
xã vẫn còn nhiều chiếc cầu, những 
con đường chờ lên cấp và vẫn 
còn đó 145 hộ nghèo, 208 hộ cận 
nghèo trong đó có cựu chiến binh 
Mai Văn Sáu ở ấp Hưng Quới 2.
    Năm 1973, ở tuổi 16, Mai Văn 
Sáu gia nhập quân du kích xã. Lăn 
lộn bám trụ trong vùng sông rạch 
chằng chịt ông đã kiên cường 
chiến đấu như truyền thống cha 
anh suốt hai năm. Sau ngày toàn 
thắng 30/4/1975, ông trở lại đời 
sống nông dân, cưới vợ sinh con. 
Đến khi nhà nước ra quyết định 
188 về chế độ, chính sách đối với 
một số đối tượng trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
nhưng chưa được hưởng chính sách 
của Đảng và Nhà nước, thì ông Sáu 
được nhận trợ cấp một lần. Hai đứa 
con trai lớn lên cũng nối theo phận 
đời làm ruộng, làm mướn. Gần đây 
vợ chồng ông tham gia một số công 
việc xây dựng nhà thờ trăm họ và 
Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ. 
Nhờ vậy, ông Đặng Phước Thành 
biết được hoàn cảnh khó khăn của 
cựu chiến binh Mai Văn Sáu và 
ông đề nghị Hội Cựu Chiến Binh 
Vinasun xây tặng căn nhà đồng đội 
cho ông Sáu.
    Ngoài kinh phí 40 triệu đồng của 
Hội CCB Công ty tặng, ông Đặng 
Phước Thành còn tặng thêm 100 
bao xi măng. Hội CCB ấp cũng góp 
bằng ngày công xây dựng. Từ sự hỗ 
trợ đó, căn nhà rộng hơn 60 m2 đã 
được khởi công vào ngày 19/6/2014. Căn nhà là kết 
quả cụ thể của sự cộng tác giữa hai đơn vị Hội CCB 
kết nghĩa.
    Ngày chúng tôi về khánh thành nhà nghĩa tình 
đồng đội, con đường cầu Cái He - kênh Hùng Cường 
dẫn vào gần nhà ông Sáu đã lót đan rất đẹp. Đảng 
ủy xã và các anh chị trong Hội CCB xã Long Hưng A 
niềm nở dắt chúng tôi quẹo vào một ngõ hẹp rồi len 
dưới mái căn nhà mặt hẻm. Căn nhà đồng đội quét 
vôi mới tinh hiện ra, sáng rỡ hơn trong nắng sớm. Vợ 
chồng người lính già rưng rưng xúc động khi nhận 
quyết định trao nhà và những phần quà tặng của 
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Hội viên CCB Vinasun, 
Đảng ủy và Hội CCB xã Long Hưng A. 
    Hạnh phúc thật đơn sơ nhưng với chúng tôi và vợ 
chồng cựu chiến binh Mai Văn Sáu ngập tình đồng 
đội, đồng hương...

CAO CA

Đ/c Đặng Phước Thảo - CCB Vinasun Corp. tặng quà cho vợ chồng 
CCB Mai Văn Sáu 

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Mẹ VNAH Triệu Thị Phèn 
năm nay 94 tuổi ở ấp 

3, xã Hữu Định, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre. Trong 
kháng chiến cống Mỹ đây là 
vùng quân giải phóng hoạt 
động. Gia đình mẹ đều tham 
gia cách mạng. Chồng và 4 
người con trai đều tham gia 
bộ đội và du kích. Năm 1964, 
chồng Mẹ - ông Huỳnh Văn Tỏ 
ấp đội trưởng hy sinh, hai năm 
sau người con trai Huỳnh Văn 
Đượm - tiểu đội phó quân báo 
Miền, cũng hy sinh.

    Mất mát đau thương nhưng 
Mẹ Phèn vẫn tiếp tục động viên 
2 người con trai còn lại vào bộ 
đội, Mẹ và 3 cô con gái tham 
gia hoạt động tại địa phương.
    Thấm nhuần truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn 
quả nhớ kẻ trồng cây” và đánh 
giá cao sự cống hiến, những hy 
sinh mất mát đối với người có 
công với cách mạng, Công ty 
CP Ánh Dương Việt Nam được 
vinh dự phụng dưỡng Mẹ mỗi 
tháng 2 triệu đồng và quà trong 
các dịp Lễ, Tết.
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4 năm đi - về.
    Hiện nay anh Phạm Minh 
Trí là bác tài đạt lỷ lục vượt qua 
quãng đường xa nhất 90km để 
đến nơi nhận xe kinh doanh. 
Đáng ngạc nhiên là anh đã 
làm điều này hơn 4 năm qua. 
Nhà anh Trí ở tận Cai Lậy - 
Tiền Giang, ngày lên ca anh 
phải thức dậy vào lúc 3 giờ 10 
phút để sửa soạn, đến 3 giờ 30 
phút anh ra trước nhà đón xe 
giường nằm Hùng Cường hay 
Hoài Nghĩa lên TP.HCM. Lên 
xe anh tiếp tục… ngủ. Đúng 
5 giờ 30 phút xe ngừng trước 
bệnh viện Triều An, Q.Bình 
Tân (đối diện điểm giao ca), 
anh băng qua đường nhận xe 

kinh doanh. Trải qua một ngày 
đêm chạy xe vất vả, 5 giờ 30 
phút sáng hôm sau anh Trí đón 
xe trở về nhà nghỉ ngơi. Hành 
trình cứ thế lặp đi lặp lại hơn 
4 năm qua. Nhiều đồng nghiệp 
biết anh vượt qua quãng đường 
đằng đẵng đều ngao ngán và 
khâm phục cái tính kiên trì của 
anh Trí. Đặc biệt, dù đường xa 
nhưng anh đi làm rất đều đặn, 
hiếm khi xin nghỉ, bằng chứng 
là anh đã chạy 182 ca trong 
năm 2014.
    Điều gì khiến anh nhẫn nại 
thức khuya dậy sớm đi làm như 
thế? Anh Trí bảo rằng có một 
thời anh ở nhà phụ vợ bán hủ 
tíu Nam Vang, sau cảm thấy 

như thế thì hơi phí vì nếu đi lái xe 
anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vì 
vậy anh bàn với vợ thuê 2 người phụ 
việc để anh rảnh rang lên thành phố 
lái taxi. Tháng 10/2010 Vinasun đã 
rộng cửa đón anh vào làm việc sau 
hơn 5 năm “lỗi hẹn”. Số là trong giai 
đoạn văn phòng Vinasun còn đặt ở 
đường Thủ Khoa Huân, Q.1 anh Trí 
có nộp hồ sơ xin vào lái xe, nhưng 
do lúc bấy giờ số lượng tài xế nhiều 
hơn xe, đại điện công ty bảo anh về 
nhà chờ có xe sẽ gọi. Không biết đến 
khi nào công ty mới có xe anh bèn 
xin vào hãng khác, lái được hơn 5 
năm lượng khách của hãng ấy sụt 
giảm nghiêm trọng do không đầu tư 
điểm tiếp thị, điểm đài nổ cũng lác 
đác. Mặc dù nhờ những mối khách 
quen nhưng về lâu lài anh Trí cùng 
nhiều đồng nghiệp đuối dần, chạy 
không có doanh thu nên đành buông 
tay. Người thì nghỉ chuyển sang lái 
tư nhân hoặc xe du lịch, kẻ chuyển 
sang hãng taxi khác, còn anh về nhà 
“nằm vùng” phụ bán hủ tíu với vợ. 
Đó là nguyên nhân mãi đến năm 
2010 anh mới thật sự bén duyên với 
Vinasun. Anh Trí tiết lộ, không phải 
do gia đình khó khăn buộc anh vượt 
đường xa đi làm. Thật sự anh đi lái 
xe bởi vì anh thích công việc này, 
nghỉ việc xong anh cảm thấy rất… 
nhớ nghề. Và điều quan trọng là lái ở 
hãng Vinasun có thu nhập tốt. 
Người may mắn vẫn cật lực kiếm 
tiền
    Theo lời anh Trí, hiện nay cuộc 
sống gia đình anh khá tốt. Giọng 
anh Trí đầy tự hào: “Vợ chồng tôi có 
nếp có tẻ, con gái được 5 tuổi, con 
trai mới 20 tháng, bây giờ tôi không 
mong gì hơn là nuôi con khôn lớn, 
con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn học 
giỏi. Riêng bà xã tôi rất tuyệt vời và 
giỏi giang. Thời gian thuê trọ ở Q.5, 
TP.HCM, gần nhà trọ có một quán hủ 
tíu Nam Vang cực ngon, vợ tôi mon 
men học lỏm. Mỗi ngày đi ăn sáng cô 
ấy để ý thành phần gia vị nêm nếm, 
cách chế biến và liều lượng trong một 
tô hủ tíu. Ngoài ra, cô ấy còn mày mò 
lên mạng học hỏi thêm. Nhiều nồi hủ 
tíu tại gia cũng ra đời để mọi người 

trong gia đình nếm thử cho ý 
kiến. Bây giờ quán ăn sân vườn 
mát mẻ của vợ tôi thuộc hàng có 
tiếng tại Cai Lậy, trừ hết chi phí 
mỗi buổi sáng cô ấy kiếm được 
trung bình khoảng 500.000đ. 
Nói chung về kinh tế chúng tôi 
không phải chật vật nhưng công 
việc của hai vợ chồng lại khá vất 
vả: tôi thức dậy lúc 3 giờ 15 phút 
chuẩn bị đi làm, còn vợ dậy lúc 
4 giờ nấu nước lèo. Tôi cảm thấy 
tuy rằng mình đi làm xa nhưng 
so với nhiều người tôi rất may 
mắn có được một gia đình hạnh 
phúc, nhà có sân vườn mát mẻ 
được cha mẹ vợ cho ở và làm 
mặt bằng kinh doanh, cả hai vợ 
chồng đều có công việc tốt và 
thu nhập tương đối ổn định…”.
    Tuy nhận mình là người may 
mắn trong cuộc sống nhưng trong 
công việc anh Trí luôn làm việc 
cật lực, anh bộc bạch “Ngày đi 
làm tôi phải trả 100.000đ tiền xe 
đi về, cộng với chi phí ăn uống, 
rửa xe tổn chi là 200.000đ/ca. 
Thế nên, tôi không cố gắng chạy 
làm sao có tiền, phải tranh thủ 
đua theo thời gian”. Khu vực anh 
thường bám tụ là xếp tài ở sân 
bay, giờ sân bay đứng hình anh 
“bang” ra Q.1, Q.5, Q.11… me 
điểm, đón khách vãng lai. Vào 
ban đêm, hết các chuyến bay 
đồng hồ điểm 1 giờ sáng, anh 
Trí chợp mắt xong tiếp tục me 
ở bến xe. Dù cho sáng đêm vất 
vả nhưng anh Trí cho biết anh 
rất thích công việc này vì  lái 

taxi được tự do, không lệ thuộc. 
Anh hứng khởi tiết lộ: làm việc 
ở Vinasun là lựa chọn sáng suốt 
của anh bởi dễ kiếm khách, xe 
Vinasun được khách hàng ưa 
chuộng. Anh ví dụ ở sân bay 
xe Vinasun được đậu 4 chiếc 
chờ khách, đến khi thấy hết xe 
Vinasun hành khách mới gọi xe 
hãng khác. “Ưu tiên hàng đầu 
khách dành cho Vinasun, công 
ty đã tạo thương hiệu và điều 
kiện tốt như vậy cánh tài xế 
chúng tôi cũng dễ kinh doanh. 
Nhờ vậy tôi kiếm được trung 
bình 15 triệu đồng/tháng” - anh 
Trí chia sẻ. Anh còn cho biết, 
những lúc gặp khách khó tính, 
mệt mỏi anh không nản chí vì 
nghĩ đến chi phí đi xe, ăn uống. 
Cứ thế anh mắt nhắm mắt mở 
“lướt qua” những lúc có hành 
khách vô cớ nạt nộ, trút giận 
lên tài xế khi họ bực dọc không 
vui từ gia đình, công việc. Gặp 
những trường hợp khó nuốt trên 
anh Trí áp dụng phương thức im 
lặng là vàng, còn trường hợp do 
lỗi của anh, anh sẵn sàng xin 
lỗi khách. Theo anh Trí, đó là 
phương cách đối với ai muốn trụ 
lại với nghề lái taxi, còn chuyện 
đạt giải thưởng còn tùy thuộc 
vào sự siêng năng, cần mẫn và 
một chút may mắn bởi  Vinasun 
rất nhiều “anh hùng” đạt doanh 
thu cao. Anh Trí khiêm tốn cho 
rằng, với anh giải thưởng doanh 
thu nhất chi nhánh là điều may 
mắn bất ngờ trong năm 2014 

Vượt 180 km đi lái taxi 

“

MỸ HẠNH

Tống Hoài Thanh - Đội trưởng đội 43 - Chi nhánh 12: 

         Anh Phạm Minh Trí là người chịu khó, kiên trì, vợ con anh 
ấy ở Tiền Giang, mỗi ngày đi làm anh Trí đều đặn đi về giữa 
Tiền Giang - TP.HCM mất 120km. Hai năm nay anh ấy đều vượt 
đường xa đi làm đúng giờ: Lên nhận ca vào lúc 5 giờ sáng và 
trở về Tiền Giang vào sáng hôm sau giao ca. Ngoài việc khắc 
phục tình trạng đường sá xa xôi, anh Trí còn là lái xe giỏi có 
doanh thu cao. 

Lái xe Phạm Minh Trí, tài 4874, 
đội 43 nhận giải doanh thu 
cao nhất chi nhánh 12 trong 
năm 2014 với doanh thu trung 
bình đạt 3.098.000đ/ca. Như 
vậy, so với năm 2013 anh Trí đã 
“thăng hạng” (năm 2013 anh 
đạt doanh thu nhất đội). Tuy 
nhiên, điều anh Trí khiến đồng 
nghiệp thán phục chính là sự 
kiên trì, nhẫn nại của anh, bởi 
mỗi ngày anh phải vượt 180 km 
đi đến điểm giao ca và trở về 
nhà vào sáng hôm sau.

Lái xe
Phạm Minh Trí
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Chữ tiền gắn với chữ siêng
    Tôi gắn bó với nghề lái xe này 
đến nay được 12 năm, tôi đã đi qua 
nhiều hãng taxi, ở những hãng ấy 
thời gian đầu hoạt động khá tốt, 
lượng khách đông nhưng không 
hiểu vì sao có thế là do các hãng 
thiếu sự đầu tư, không mua điểm 
hoặc sự lớn mạnh lấn sân của 
những hãng đối thủ như Vinasun 
mà thị phần của các hãng giảm 
dần, khách thưa thớt, dù cho tôi 
có lượng khách quen để chạy cũng 
đành chào thua. Vì vậy vào ngày 

25/9/2010 tôi cũng chuyển qua 
đầu quân lái cho Vinasun Khi qua 
Vinasun lái tôi mới cảm thấy hối 
tiếc sao mình không qua sớm hơn 
vì Vinasun điểm đài nhiều, điểm 
tiếp thị trải rộng, siêng chạy thì 
có doanh thu cao. 
    Tôi đã từng lái qua các loại 
xe như xe tải, xe khách và giờ 
là taxi, nhiều người hỏi tôi chạy 
loại hình nào “khỏe” hơn? Theo 
tôi, công việc nào cũng có cái 
khó, cái khổ riêng, phải siêng 
năng lao động thì mới có tiền. 

Đối với công việc lái xe tải lúc 
trước tôi phải kiêm luôn bốc vác 
hàng hóa lên xuống nặng nhọc 
và tìm đường... tránh công an. 
Chạy xe khách thì cứ ôm vô lăng 
suốt, có mệt cũng phải chạy còn 
với taxi thì phải huy động tất cả 
mọi cơ quan tai mắt tay chân để 
tìm khách và phục vụ khách. Thế 
nhưng, chạy taxi đỡ hơn là chủ 
động giờ giấc, làm một ngày nghỉ 
một ngày, khỏe chạy, mệt thì tự 
động cho phép mình nghỉ ngơi 
một chút. Vì vậy, đến ca kinh 

doanh tôi thường chạy tới sáng, giờ 
đứng hình giác nửa đêm vãng khách 
tôi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đến 2 
- 3 giờ sáng chờ khách ở bến xe lên 
tôi canh chạy tiếp.
    Tuy nhiên, với tôi nghề lái taxi này 
quan trọng là tay lái phải an toàn, 
còn chuyện rành đường tính sau, từ 
từ học hỏi. Ngoài ra, chạy taxi phải 
nói đến siêng năng, siêng năng cần 
cù kiếm khách mới có tiền, chữ tiền 
gắn với chữ siêng. Nếu anh chạy hay 
mà đậu một chỗ hoài sẽ rất khó lên 
doanh thu, thực tế không có hành 
khách nào tự động đến kêu mình đi 
mà mình phải chủ động tìm kiếm 
khách. Nếu bác tài nào không biết 
điểm thì lủi vào điểm tiếp thị chừng 
vài ngày một tháng là biết hết, lâu 
ngày chạy có kinh nghiệm từ từ rồi 
doanh thu sẽ tốt lên, đó cũng là sự 
chia sẻ của tôi với những tài xế trẻ 
mới vào nghề. Trung bình mỗi ca tôi 
kiếm được từ 800.000đ - 900.000đ, 
thu nhập từ 12 - 15 triệu đồng/tháng. 
Trung bình mỗi ngày tôi chạy khoảng 
15 cuốc xe, có ngày cuốc ngắn thì 
khoảng 20 cuốc, trong đó đa số tôi 
me điểm, xếp tài ở bến xe Miền Tây. 
Riêng ở khu vực dân cư tôi không 
xếp tài bởi vì lượng xe tập trung đông 
quá, chờ đợi tốn thời gian, vì vậy tôi 

quyết định thà rằng ra ngoài 
chạy điểm tự do kiếm khách. 
Tóm lại, nơi nào có khách nơi 
đó có tôi dù khu vực nội hay 
ngoại thành, khách đi đâu tôi 
chạy cũng được. Tôi chạy cũng 
có khách mối, khoảng 5 - 7 mối, 
khi nào cần đi xa người ta gọi 
tôi trước đó để chuẩn bị chủ 
động thời gian đến rước, nhưng 
có lúc khách mối gọi tôi bận sẽ 
nhờ đồng nghiệp hỗ trợ để giữ 
khách và ngược lại, khi anh em 
bận tôi lại hỗ trợ giúp, còn lại tôi 
chủ yếu chạy điểm đài. Khu vực 
quen thuộc tôi thường  chạy là 
bến xe Miền Tây, những lúc trời 
mưa to khu này bị ngập tôi né 
qua chạy trong trung tâm thành 
phố. 
“Đổi gió” sang 4 chỗ
    Nói về nguyên nhân một số tài 
xế có doanh thu thấp không đạt 
chỉ tiêu doanh số, anh Phương 
cho rằng: Theo tôi, tài xế chạy 
doanh thu thấp có nhiều lý do 
như tài xế mới vào nghề chưa 

có kinh nghiệm, do ngày kinh 
doanh ế khách hoặc thiếu may 
mắn.  Ngoài ra, doanh thu thấp 
do tài xế nghỉ sớm bởi anh em 
nhiều người không thức khuya 
được, một số cảm thấy càng về 
khuya lượng khách giảm nhiều 
nên cũng “gác kiếm” đi nghỉ. Và 
một số khác do hoạt động không 
năng nổ, lanh lẹ chủ động kiếm 
khách, ví dụ vừa nghe điểm tài 
xế năng động phải biết làm thế 
nào để đua điểm đến nhanh 
nhất nhưng không phải cứ 
phóng nhanh vượt ẩu, băng qua 
đèn đỏ gây nguy hiểm cho bản 
thân vào người đi đường. Quả 

thật, để lái taxi có doanh thu 
cao, thu nhập tốt cần rất nhiều 
yếu tố, nhưng nhân tố quan 
trọng nhất nằm ở bản thân của 
mỗi tài xế, đó là sự cần cù, siêng 
năng không bao giờ nản lòng dù 
ngày đắt hay ế khách. Bản thân 
tôi năm nay doanh thu nhất chi 
nhánh 7 cũng là gặp may, bởi 
có mấy anh đồng nghiệp doanh 
thu cao hơn tôi nhưng do “vướng 
trục trặc” nên tôi được đôn lên. 
Thiết nghĩ, giải thưởng doanh 
thu năm sau sẽ được thay bằng 
những cái tên mới, bởi vì xe mới 
về và tôi vừa chuyển từ chiếc 7 
chỗ sang lái chiếc 4 chỗ.  

    Ai cũng ngạc nhiên tại sao 
tôi chuyển qua 4 chỗ, vì khách 
thường chọn đi xe 7 chỗ. Thế 
nhưng, tôi muốn thay đổi, và hy 
vọng chạy xe 4 chỗ sẽ có mức 
lương cao hơn, tôi muốn “đổi 
gió” 1 năm thử nghiệm. Thật sự 
khi tôi chuyển qua xe 4 chỗ tôi 
cũng đã bị mất vài mối khách 
quen, vì người ta biết tôi chuyển 
qua lái xe 4 chỗ nên không đi 
nữa. Ngoài ra, 3 khách mối 
khác tôi đã chuyển sang cho 
bạn chở. Bù lại lái xe 4 chỗ tôi 
cũng có được 3 khách mối mới, 
có mối do anh bạn đồng nghiệp 
giới thiệu, ngày anh ấy xuống ca 
tôi phụ trách chở khách vào mỗi 
buổi sáng, khách đi bằng thẻ 
tiền cước hơn 300.000đ. Tóm 
lại, chuyển sang chiếc 4 chỗ 
tôi thấy doanh thu có giảm sút 
nhưng thu nhập tăng 200.000đ 
- 300.000đ so với lúc trước. Với 
thu nhập và công việc hiện nay, 
tôi có thể lo được cho gia đình 
nhỏ vợ và hai con, tôi có thuận 
lợi hơn đồng nghiệp là có nhà, 
mỗi ngày từ Bình Chánh lên đội 
nhận xe tôi chỉ mất 15 phút đi 
xe, tôi chỉ mong khỏe mạnh, 
công việc thuận lợi có thu nhập 
tốt để chăm lo cho gia đình. 
Nhìn chung, Vinasun là hãng 
taxi tài xế có thể có được thu 
nhập tốt nhất nếu siêng năng, 
cần mẫn 

4 năm liền

“

MINH ANH

Dương Chí Toàn - Đội trưởng đội 
64 nhận xét: 

        Anh Phương là tài xế có tính 
cách, đạo đức tốt, tính tình hiền 
lành. Trong kinh doanh không vi 
phạm nội quy công ty, đối với anh 
em đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, 
anh được bầu chọn làm tổ trưởng. 
Đặc biệt, nhiều năm liền anh giữ 
vững phong độ doanh thu nhất đội, 
nhất chi nhánh. Cụ thể, làm việc 
cho Vinasun hơn 4 năm anh đã có 
4 lần đoạt giải: hai giải nhất đội và 
2 giải nhất chi nhánh. Anh Phương 
có mức thu nhập tốt giao động từ 
12 - 15 triệu đồng/tháng.

Sau một năm an vị với doanh thu 
nhất đội 64, năm 2014 tài xế Nguyễn 
Văn Phương, tài 6126 đã vươn lên 
ấn tượng với vị trí nhất chi nhánh 7, 
anh đạt doanh thu 2.900.000đ/ca, với 
tổng số ca là 178ca/năm. Đây là năm 
thứ 4 liên tiếp anh Phương nhận giải 
doanh thu cao cấp đội, chi nhánh, 
theo anh Phương, thu nhập và doanh 
thu luôn tỷ lệ thuận, muốn có thu 
nhập cao bắt buộc phải có doanh 
thu cao. Những chia sẻ dưới đây của 
bác tài Phương cho thấy những cách 
thức tốt nhất để có được doanh thu 
cao mỗi khi lên ca ôm vô lăng.

Thành tích doanh thu:
Năm 2011: Nhất đội 
Năm 2012: Nhất chi nhánh.
Năm 2013: Nhất đội.
Năm 2014: Nhất chi nhánh.Nhất doanh thu
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Lái xe
Nguyễn Văn Phương
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Đội 1: Nguyễn Hữu Lộc (Tài 6827) - Nguyễn Đức Hưng (Tài 
7231) - Huỳnh Hữu Phúc (Tài 2146) - Trần Minh Tâm (Tài 2194) 
- Nguyễn Khắc Huy (Tài 2246) - Châu Chí Sâm (Tài 3877) - Châu 
Chỉ Sâm (Tài 3877) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Lê Phú 
Trung (Tài 5428) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 2371)
Đội 2: Khổng Minh Hùng (Tài 7296) - Liêu Văn Song (Tài 7296) 
- Trần Ngọc Bình (Tài 3976) - Phan Văn Hà (Tài 4468) - Hoàng 
Tuấn (Tài 3238) - Đinh Công Dũng (Tài 3902) - Trần Minh Trung 
(Tài 7495) - Quách Hữu Thuận (Tài 3831) - Phan Tấn Khoa (Tài 
6583)
Đội 3: Nguyễn Xuân Phương (Tài 4281) - Nguyễn Thanh Long 
(Tài 4358) - Trần Quốc Đạt (Tài 4424) - Võ Thành Công (Tài 
2693) - Ngô Tấn Đạt (Tài 3977) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 6921) 
- Nguyễn Đình Hùng (Tài 7654) - Nguyễn Tấn Vương (Tài 6675) 
- Phạm Đình Phong (Tài 7118)
Đội 4: Phạm Văn Vũ (Tài 4057) - Trần Minh Tuấn (Tài 6034) - 
Châu Kim Hải (Tài 7459) - Nguyễn Văn Lĩnh (Tài 4503) - Nguyễn 
Văn Đời (Tài 7459)
Đội 5: Trần Thanh Hải (Tài 2058) - Phạm Minh Nhựt (Tài 6793) - 
Cao Hoài Anh (Tài 2616) - Lê Bình An (Tài 2759) - Nguyễn Công 
Hoàng (Tài 7648) - Tiêu Đình Triều (Tài 4773)
Đội 6: Lê Thanh Sơn (Tài 5634) - Nguyễn Văn Bàn (Tài 7299) 
- Nguyễn Cao Anh Việt (Tài 3798) - Vũ Tiến Dũng (Tài 3232) - 
Huỳnh Đức Thiện (Tài 3763) - Đặng Ngọc Lưu (Tài 3474) - Trần 
Thanh Hiền (Tài 6697) - Phạm Văn Hải (Tài 3254) - Nguyễn 
Văn Tài (Tài 3803) - Ngô Hoàng Dũng (Tài 3986) - Nguyễn Đình 
Chính (Tài 6916) - Nguyễn Văn Từ (Tài 4843) - Nguyễn Xuân 
Trường (Tài 7299)
Đội 7: Nguyễn Tuấn Hải (Tài 3896) - Nguyễn Văn Việt (Tài 2557) 
- Đặng Hoài Long (Tài 4037) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 7600) - 
Nguyễn Xuân Bảy (Tài 3998) - Ngô Thanh Diệu (Tài 6504) - Phan 
Hoàng Lộc (Tài 2512) - Huỳnh Bá Đạt (Tài 7600) - Huỳnh Quang 
Tiến (Tài 6828) - Nguyễn Minh Giàu (Tài 3234)
Đội 8: Phạm Minh Chánh (Tài 3950) - Huỳnh Văn Long (Tài 
3616) - Nguyễn Văn Thành (Tài 7531)
Đội 9: Nguyễn Văn Cường (Tài 2431) - Nguyễn Bá Trung (Tài 
5671) - Võ Thế Hòa (Tài 7644) - Tương Tô Trung (Tài 3786) - 
Nguyễn Anh Dũng (Tài 4325) - Tô Trung (Tài 4735) - Nguyễn 
Hoàng Hưng (Tài 7034)
Đội 10: Trần Quốc Việt (Tài 4326) - Lâm Văn Hòa (Tài 7477) 
- Nguyễn Việt Huy (Tài 6117) - Nghê Phương Khanh (Tài 3507) - 
Hà Thúc Khương (Tài 4014) - Nguyễn Việt Huy (Tài 6116) - Đàm 
Hữu Phước (Tài 6558)
Đội 11: Hoàng Ngọc Phú (Tài 6070) - Võ Hoàng Thành (Tài 
2527) - Dương Văn Trung (Tài 3186) - Nguyễn Đức Linh (Tài 
5752) - Nguyễn Thành Tứ (Tài 5365) - Bùi Anh Tuấn (Tài 5470) 
- Nguyễn Văn Thiêm (Tài 2559) - Trần An Bình (Tài 4656) - 
Nguyễn Thanh Phương (Tài 4307) - Trần Viết Hải (Tài 4164) - 
Nguyễn Phúc Hiệp (Tài 3751) - Lê Đức Trạch (Tài 2459)
Đội 12: Lê Nhân Vị (Tài 3843) - Lương Thanh Phương (Tài 

2651) - Phạm Đức Phước (Tài 3469) - Trần Bình Định (Tài 5747) 
- Huỳnh Văn Dũng (Tài 3469) - Trần Minh Châu (Tài 7165) - 
Nguyễn Thụy Đan (Tài 2341) - Bùi Văn Hóa (Tài 3728)
Đội 14: Nguyễn Văn Thịnh (Tài 3900) - Nguyễn Tất Quý (Tài 
3621) - Hồ Đình Đức (Tài 3142) - Vũ Nhật Thắng (Tài 6755) - Lê 
Sỹ Cương (Tài 4411) - Cao Mạnh Dũng (Tài 4445) - Nguyễn Tất 
Quý (Tài 3621) - Đinh Ngọc Tuấn (Tài 7030) - Đoàn Văn Trường 
(Tài 4659)
Đội 15: Lê Hoài Sang (Tài 7051) - Trần Minh Hùng (Tài 5193) 
- Trần Văn Minh (Tài 4660) - Nguyễn Văn Hải (Tài 7412) - Lê 
Thanh Hải (Tài 1991) - Trương Văn Hoàng (Tài 5206) - Trần 
Chiến Khu (Tài 6188) - Võ Văn Tòng (Tài 6852) - Phí Mạnh Hùng 
(Tài 3654) - Nguyễn Đình Lâm (Tài 5603) - Đào Vinh Phước 
(Tài 4660) - Trần Viết Bằng (Tài 6023) - Lê Văn Viên (Tài 7243)
Đội 16: Nguyễn Văn Phúc (Tài 4407) - Châu Ngọc Long (Tài 
5199) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 5337) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 
5337) - Nguyễn Ngọc Duy (Tài 4810) - Lê Trung Nhân (Tài 7053) 
- Đỗ Văn An (Tài 4795) - Nguyễn Văn Lợi (Tài 6750) - Lê Mạc 
Trường (Tài 6853) - Hồ Đắc Lợi (Tài 4841) - Nguyễn Văn Ơn (Tài 
4797) - Nguyễn Hữu Thanh (Tài 4597)
Đội 17: Nguyễn Khắc Hùng (Tài 7106) - Bùi Hiền (Tài 4157) - Lê 
Hữu Trí (Tài 1866) - Lê Văn Bậm (Tài 7607) - Võ Tú Linh (Tài 
2185) - Thái Đình Thương (Tài 2576) - Trần Hoàng Toàn (Tài 
5023) - Ngô Tấn Tài (Tài 4187)
Đội 18: Trần Văn Sang (Tài 2939) - Lê Ngọc Đức (Tài 7538) 
- Trần Hữu Quang (Tài 3256) - Đinh Kim Điều (Tài 4598) - 
Nguyễn Thanh Quân (Tài 6946) - Trương Văn Hùng (Tài 7422) 
- Trần Văn Buôl (Tài 7055) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 4598) - Trần 
Bảo Linh (Tài 3680)
Đội 19: Nguyễn Minh Khánh (Tài 2304) - Lê Thảo Tài (Tài 
3882) - Phạm Duy Hưng (Tài 6680) - Phạm Hữu Thế (Tài 6854) - 
Nguyễn Trung Vương (Tài 6896) - Lê Văn Long (Tài 6854) - Trần 
Ngọc Khang (Tài 7487) - Phạm Văn Côi (Tài 7329)
Đội 20: Lê Văn Lâm (Tài 6886) - Võ Đình Lượng (Tài 2593) - 
Nguyễn Xuân Niệm (Tài 5732) - Lê Anh Phụng (Tài 7569) - Hà 
Thanh Nghị (Tài 4895) - Đào Công Đại (Tài 4150) - Bùi Văn Viên 
(Tài 5264) - Nguyễn Văn Tứ (Tài 6886) - Dương Đình Trắc (Tài 
3557) - Lâm Quang Phi (Tài 5313)
Đội 21: Lý Kiến Khang (Tài 2123) - Trần Thiện Mẫn (Tài 3396) - 
Phan Huỳnh Dề (Tài 4414) - Nguyễn Văn Có (Tài 6791) - Vương 
Quang Minh (Tài 7675) - Lê Văn Dính (Tài 5412) - Phan Hoàng 
Long (Tài 4052)
Đội 22: Bùi Minh Sang (Tài 3816) - Nguyễn Văn Tuyến (Tài 
3816) - Nguyễn Thành Đức (Tài 4295) - Nguyễn Quốc Cường 
(Tài 7596) - Nguyễn Xuân Trường (Tài 4512) - Nguyễn Tiến Lâm 
(Tài 6958) - Nguyễn Đức Huệ (Tài 6557) - Nguyễn Mạnh Cường 
(Tài 6721) - Trần Thanh Sang (Tài 2468) - Ty Văn Phong (Tài 
3457) - Nguyễn Việt Hùng (Tài 4131) - Nguyễn Văn Tuyến (Tài 
3215)
Đội 23: Võ Văn Đông (Tài 5031) - Nguyễn Văn Tùng (Tài 2379) 

- Tăng Ngọc Vạn (Tài 2349) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 3604) 
- Nguyễn Thanh Hùng (Tài 3647) - Trần Văn Tươi (Tài 6544) 
- Nguyễn Văn Hữu (Tài 2724) - Phạm Minh Thành (Tài 3533)
Đội 24: Lương Chí Vệ (Tài 7312) - Trần Ngọc Huy Toàn (Tài 
5003) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 2347) - Lương Phước Đường (Tài 
3506) - Lê Bá Độ (Tài 7061) - Phạm Ngọc Tân (Tài 2928) - Vũ 
Phương Đông (Tài 6336) - Hồ Chi Lăng (Tài 7586) - Lê Văn Quân 
(Tài 4351) - Huỳnh Thanh Nhựt (Tài 7590) - Vũ Phương Đông 
(Tài 3965) - Đỗ Ngọc Thượng (Tài 7586)
Đội 25: Lê Hoàng Giang (Tài 4442) - Phạm Huỳnh Bảo (Tài 
7218) - Trương Văn Cường (Tài 4939) - Nguyễn Thanh Tâm (Tài 
3427) - Lê Ngọc Liêm (Tài 4457) - Lê Thanh Nguyệt (Tài 6782) - 
Lê Hoàng Giang (Tài 4465) - Lê Văn Phúc (Tài 6190) - Phù Châu 
Khanh (Tài 3980) - Trương Khắc Cường (Tài 6860) - Nguyễn Văn 
Lớn (Tài 7147) - Nguyễn Nhật Vĩnh Huy (Tài 7279) - Tăng Duy 
Cơ (Tài 2259) - Trần Văn Đức (Tài 5117) - Lê Văn Phát (Tài 
5812) - Đinh Phú Điền (Tài 4956) - Nguyễn Khang Thành (Tài 
7279) - Trương Khắc Hạnh (Tài 3961)
Đội 26: Nguyễn Văn Tâm (Tài 2573) -Nguyễn Văn Tín (Tài 
4361) - Lại Đình Sáng (Tài 4700) - Trần Quốc Thắng (Tài 5489) 
- Lã Thanh Hoài (Tài 4535) - Lê Hồng Kiểu (Tài 2401) - Nguyễn 
Thanh Sang (Tài 5068) - Dương Đình Xuyên (Tài 2258) - Vi 
Mạnh Tường (Tài 7054) - Đằng Văn Lìu (Tài 5211) 
Đội 27: Phạm Thành Mỹ (Tài 1568) - Đặng Hoàng Huân (Tài 
7178) - Thạch Minh Trí (Tài 2768) - Nguyễn Anh Chương (Tài 
6898) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 5192) - Huỳnh Minh Dũng (Tài 
3907) - Nguyễn Huy Chương (Tài 2189) - Đào Công Nghĩa (Tài 
5442) - Nguyễn Văn Đức (Tài 7485) - Nguyễn Thành Phước (Tài 
3615) -Nguyễn Đức Khánh (Tài 4016)
Đội 28: Vũ Thành An (Tài DB) - Trần Văn Hoàng Đức (Tài 3661) 
- Huỳnh Tiến Đức (Tài 7006) - Võ Phạm Trường Hải (Tài 1951) 
- Dương Minh Đức (Tài 4018) - Trần Quốc Dương (Tài 3174) 
- Phan Hữu Phụng (Tài 4809) - Trần Ngọc Hoàng (Tài 4368) - 
Vương Thới Thông (Tài 5667)
Đội 29: Nguyễn Tiến Đăng (Tài 3959) - Huỳnh Văn Tân (Tài 
4550) - Lê Viết Trung (Tài 3772) - Nguyễn Đức Thắng (Tài 7512) 
- Phạm Hồng Châu (Tài 4304) - Nguyễn Trọng Phước (Tài 6194) - 
Nguyễn Tấn Đạt (Tài 6587) - Đào Đình Đức (Tài 7166) - Nguyễn 
Hữu Du (Tài 6952) - Vũ Văn Thảo (Tài 3636) - Nguyễn Tấn 
Quảng (Tài 4983) - Hoàng Văn Hoan (Tài 7037)
Đội 30: Trương Đình Toàn (Tài 2225) - Châu Ngọc Nhân (Tài 
3775) - Lê Minh Sang (Tài 4362) - Lâm Phước Thái (Tài 4011) - 
Hoàng Anh Tuấn (Tài 3275) - Nguyễn Vũ Linh (Tài 2225)
Đội 31: Phạm Phú Công (Tài 3822) - Trần Văn Sơn (Tài 7530) - 
Phạm Văn Thảo (Tài 5649) - Quách Quốc sĩ (Tài 4528) - Phạm 
Phú Công (Tài 4175) - Nguyễn Huy Cường (Tài 6187) - Nguyễn 
Quốc Tùng (Tài 3915) - Bùi Ngọc Duy (Tài 4175) - Châu Tôn 
Kiệt (Tài 4980)
Đội 32: Nguyễn Hoàng Nam (Tài 4126) - Nguyễn Hồng Thanh 
(Tài 2313) - Nguyễn Dương Hoàng Minh (Tài 5414) - Huỳnh 

Quang Phục (Tài 3778) - Lê Tấn Tài (Tài 4212) - Chung Vĩnh Viễn 
Chinh (Tài 3441) - Nguyễn Văn Dự (Tài 5456) - Nguyễn Văn Thức 
(Tài 3578) - Nguyễn Long Vân (Tài 7049) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 
2506) - Lê Kim Toàn (Tài 7418) - Ngô Đức Tùng (Tài 2313)
Đội 33: Lê Văn Cầu (Tài 2175) - Phạm Tấn Quyền (Tài 7240) - 
Nguyễn Văn Tý (Tài 6515) - Vũ Thế Tài (Tài 6201) - Trần Quốc Tú 
(Tài 7446) - Lê Hồng Tuấn (Tài 5092) - Dương Hải Hưng (Tài 7274) 
- Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4127)
Đội 34: Nguyễn Văn Tuyến (Tài 1887) - Vũ Văn Tiến (Tài 6681) 
- Nguyễn Tấn Lợi (Tài 2449) - Trần Văn Kim Ngọc (Tài 5598) - 
Nguyễn Văn Thùy (Tài 1585) - Ngô Tường Xuân (Tài 7019) - Châu 
Thanh Bình (Tài 5338) - Nguyễn Đức Cường (Tài 5186) - Lê Nguyên 
Long (Tài 3157) - Lê Hữu Quý (Tài 5136)
Đội 35: Nguyễn Đức Dũng (Tài 7110) - Trần Minh Hoàng (Tài 5536) 
- Lê Nguyên Long (Tài 3157) - Nguyễn Huy Cường (Tài 5408) - 
Nguyễn Đức Dũng (Tài 7110) - Phan Văn Bảo Toàn (Tài 3844) - Bùi 
Công Cường (Tài 4073) - Cao Văn Tú (Tài 2266)
Đội 36: Từ Ngọc Minh (Tài 7220) - Hoàng Minh Vương (Tài 7430) - 
Phan Trung Lễ (Tài 7458) - Lương Quốc Phong (Tài 4472) - Lê Xuân 
Ngọc (Tài 5130) - Lê Trung Nghĩa (Tài 5383) - Đỗ Thành Lộc (Tài 
3397) - Lê Văn Thật (Tài 3043) - Trần Văn Phạt (Tài 6957) - Lương 
Thế Dũng (Tài 6072) - Nguyễn Tăng Chất (Tài 7660) - Mai Công 
Thành (Tài 5383) - Phùng Văn Song (Tài 3744) - Cao Thanh Bạch 
(Tài 2775)
Đội 37: Hoàng Văn Tuấn (Tài 5782) - Nguyễn Văn Vinh (Tài 5424) 
- Hồ Thái Sơn (Tài 3097) - Lê Quang Minh (Tài 7109) - Lê Văn Thái 
(Tài 7616) - Đinh Tiến Cảm (Tài 5270) - Phạm Thái Sơn (Tài 2397) 
- Nguyễn Tấn Phát (Tài 5347) - Nguyễn Văn Phước (Tài 6714) - Hồ 
Trung Khỏe (Tài 6181)
Đội 38: Võ Tiến Thuận (Tài 3707) - Đoàn Văn Nam (Tài 4406) - Kiều 
Tiến Trung (Tài 6509) - Nguyễn Thanh Nhàn (Tài 5728) - Nguyễn 
Hữu Nghị (Tài 6986) - Nguyễn Văn Thái (Tài 6856) - Trần Minh 
Vương (Tài 4126)
Đội 39: Nguyễn Quốc Thanh (Tài 4981) - Phạm Đức Tiến (Tài 7431) 
- Nguyễn Thành Đạt (Tài 3544) - Phạm Bình An (Tài 6864) - Trần 
Tấn Phước (Tài 3938) - Xông Văn Nam (Tài 4072) - Trần Nguyễn 
Ngọc Hiếu (Tài 4981) - Nguyễn Văn Nam (Tài 1545) - Dương Minh 
Xem (Tài 5387) - Nguyễn Văn Tèo (Tài 7221) - Phạm Nhân Duy (Tài 
5765) - Phạm Văn Bình (Tài 4534)
Đội 40: Nguyễn Xuân Hòa (Tài 5181) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 5327) 
- Bùi Đức Tâm (Tài 3384) - Trần Văn Thành (Tài 3202) - Nguyễn 
Quang Khánh (Tài 5181) - Nguyễn Huy Hỷ (Tài 1521) - Nguyễn 
Quốc Lộ (Tài 7523) - Hà Minh Trần (Tài 1528) - Nguyễn Đức Học 
(Tài 7523) - Phạm Thanh Hải (Tài 7403) - Nguyễn Văn Thành (Tài 
5426) - Tiêu Quang Hiền (Tài 5111) - Thiều Nam Tấn (Tài 5416) - 
Nguyễn Thanh Mạnh (Tài 5111)
Đội 41: Châu Tòng Phúc (Tài 2650) - Đinh Quang Kiên (Tài 3694) 
- Phạm Quốc Em (Tài 4539) - Vũ Mạnh Tiến (Tài 7350) - Trà Văn 
Tình (Tài 4768) - Phan Văn Phương (Tài 3731) - Nguyễn Văn Vân 
(Tài 3694).
Đội 42: Hồ Hoàng Hiệp (Tài 4808) - Nguyễn Văn Hạnh (Tài 4102) - 
Nguyễn Văn Hiền (Tài 5337) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 3282) - Phan 
Văn Thuận (Tài 5565) - Phạm Minh Sáng (Tài 5595) 
Đội 43: Nguyễn Ngọc Dũng (Tài 7023) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 6621) 
- Lê Hoàng Luân (Tài 4591) - Trương Vi Độ (Tài 4859) - Nguyễn Văn 
Giàu (Tài 3918) - Nguyễn Văn Kiên (Tài 5326) - Đặng Văn Tăng (Tài 
2531) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 7514) - Trương Ngọc Long (Tài 
7238) - Lê Sỹ Tuấn (Tài 4591)
Đội 44: Trương Minh Phú (Tài 5467) - Nguyễn Hoàng Xuân (Tài 
3901) - Tiền Tam Phu (Tài 7179) - Nguyễn Hoàng Huy Vũ (Tài 
3937) - Bùi Quang Trưởng (Tài 7033) - Lương Hồng Phát (Tài 4490) 
- Nguyễn Văn Bình (Tài 5382) - Huỳnh Hà Duy Hậu (Tài 4360) 
Đội 45: Nguyễn Hồng Sơn (Tài 6704) - Lâm Hữu Tài (Tài 6628) - Lê 
Quang Hòa (Tài 7219) - Huỳnh Cẩm Tú (Tài 7355) - Đào Văn Hạnh 
(Tài 5166) - Lư Nam Hậu (Tài 7238) - Phạm Văn Thới (Tài 6037) 
- Lý Thanh Hà (Tài 7453) - Đặng Ngô Lữ Hoàng (Tài 7355) - Phan 
Thanh Tùng (Tài 4292) - Ngô Vĩ Hải (Tài 4555) - Nguyễn Tá Trung 
(Tài 7453)
Đội 46: Nguyễn Tấn Hiền (Tài 3373) - Phạm Tiến Sỹ (Tài 2789) - 
Nguyễn Tứ Hiếu (Tài 4088) - Võ Văn Tuấn (Tài 6150) - Trần Xuân 
Lợi (Tài 6069) - Phan Công Chức (Tài 6764) - Sek Vana Reth (Tài 
5323) - Võ Thanh Sơn (Tài 5795)
Đội 47: Ngô Bạch Hùng (Tài 4581) - Đỗ Quốc Tú (Tài 3365) - Phạm 
Ngọc Hiệp (Tài 7490) - Nguyễn Tri Phương (Tài 6563) - Nguyễn 
Thanh Phương (Tài 7450) - Võ Thành Phước (Tài 6585) - Triều 
Quang Sang (Tài 5513) - Bùi Hữu Tài (Tài 7320) - Ngô Văn Lâm (Tài 
6563) - Châu Vĩnh Phát (Tài 5024) - Nguyễn Xuân Mơ (Tài 4647) - 
Từ Vinh Phú (Tài 4623)
Đội 48: Trương Tấn Thạnh (Tài 4599) - Đỗ Thanh Bích (Tài 2437) 
- Đoàn Minh Nhựt (Tài 6810) - Nguyễn Hoàng Khương (Tài 4143) - 
Huỳnh Quang Vinh (Tài 4364) - Nguyễn Phú Hải (Tài 2080) - Huỳnh 
Thanh Sơn (Tài 6031)
Đội 49: Nguyễn Văn Giáp (Tài 7318) - Nguyễn Trường Bảo (Tài 
5273) - Lê Đình Khải (Tài 5253) - Nguyễn Hùng Sơn (Tài 2959) - 
Nguyễn Văn Lem (Tài 6987) - Lê Hoàng Phong (Tài 6640) - Trần 
Tuấn Khanh (Tài 4155)
Đội 50: Nguyễn Trung Hạnh  (Tài 4465) - Vĩnh lộc (Tài 4940) - Trần 
Văn Phước (Tài 3230) - Nguyễn Bình Phương (Tài 4589) - Nguyễn 
Văn Long (Tài 4540) - Huỳnh Kim Nhân Ba (Tài 6659) - Đặng Thanh 
Liêm (Tài 7282)
Đội 51: Võ Tấn Vĩnh (Tài 5501) - Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Phạm 
Xuân Minh (Tài 6939) - Phan Văn Lâm (Tài 3391) - Bùi Văn Tường 
(Tài 6087) - Phạm Hoàng Tuấn (Tài 6847) - Nguyễn Văn Mỹ (Tài 
4818) - Nguyễn Phú Cường (Tài 5266) - Phạm Thế Hiếu (Tài 3583) 
- Bùi Văn Hải (Tài 6939)
Đội 52: Hoàng Văn Phúc (Tài 4393) - Đỗ Hải Minh (Tài 4387)
Đội 53: Lê Thiện Thành (Tài 2931) - Trịnh Hùng Việt (Tài 7078) 
- Nguyễn Hoàng Phú (Tài 4531) - Lê Ngọc Quân (Tài 7587) - Lê 
Trường Hận (Tài 7605) - Lưu Hùng Dũng (Tài 6675) - Huỳnh Quang 
Khánh (Tài 4342) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7316) - Lê Văn Dũng 
(Tài 6088)
Đội 54: Nguyễn Tân Duy (Tài 6054) - Nguyễn Duy Hòa (Tài 4997) 

- Lâm Phúc Lai (Tài 6547) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 6577) - Nguyễn 
Văn Mạnh (Tài 5325) - Nguyễn Phú Giáp (Tài 6604) - Đoàn Quang 
Phong (Tài 3300) - Võ Khắc Thịnh (Tài 5725) - Nguyễn Duy Khánh 
(Tài 7354) - Nguyễn Minh Sang (Tài 6787) - Tạ Duy Chinh (Tài 
7354) - Nguyễn Trần Hiệp (Tài 4532)
Đội 55: Lê Văn Phụng (Tài 7024) - Trần Đình Hai (Tài 4563) - 
Nguyễn Hoài Đức (Tài 4710) - Lê Thành Phát (Tài 4563) - Liêu Huy 
Tuấn (Tài 4306) - Trần Quốc Khánh (Tài 4830) - Nguyễn Hoàng 
Tâm (Tài 4306)
Đội 56: Nguyễn Tuấn Quốc (Tài 5050) - Nguyễn Văn Thuấn (Tài 
7377) - Trần Văn Bắc (Tài 5032) - Tiêu Huỳnh Trọng Dương (Tài 
3400) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 2976) - Nguyễn Hoàng Anh Vũ (Tài 
3314) - Nguyễn Thành Trung (Tài 3010) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 
5738) - Đặng Bá Khương (Tài 7377) - Lê Văn Hội (Tài 3103) - Khúc 
Hiếu (Tài 4181) - Phạm Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 2339) - Huỳnh 
Thanh Vũ (Tài 3400) - Nguyễn Văn Hoàng (Tài 6561) - Nguyễn Văn 
Minh (Tài 7357) - Nguyễn Tuấn (Tài 2052)
Đội 57: Lê Văn Hoàn (Tài 4884) - Nguyễn Văn Chí Dũng (Tài 4933) 
- Gồ Đắc Lộc (Tài 5759) - Dương Minh Tùng (Tài 5759) - Lê Quang 
Thái (Tài 2522) - Trần Vĩnh Thanh Lâm (Tài 2902) - Trần Hùng 
Cường (Tài 7204) - Lê Hoàng Thành (Tài 7579) - Bùi Duy Hồng 
(Tài 6967) - Vũ Đình Viên (Tài 6830) - Đình Quang Hồ (Tài 7599) - 
Nguyễn Minh Thông (Tài 6830) - Mai Thanh Tâm (Tài 4884)
Đội 58: Nguyễn Văn Phụng (Tài 7345) - Trần Văn Tới (Tài 3128) 
- Trương Tấn Thạnh (Tài 3719) - Trương Thanh Hùng (Tài 7372) 
- Nguyễn Minh Anh (Tài 7520) - Võ Văn Khánh (Tài 3718) - Trần 
Đình Thành (Tài 2353) - Nguyễn Trọng Nhân (Tài 6849) - Lê Văn 
Lương (Tài 5497) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 4542) - Trương Thanh 
Hùng (Tài 7372) - Hồ Hùng Cường (Tài 4542) - Nguyễn Văn Chiến 
(Tài 6880) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 6849) - Bùi Tòng Phong (Tài 
5479)
Đội 59: Trương Quốc Bửu (Tài 3448) - Võ Văn Trường (Tài 4065) 
- Nguyễn Thành Được (Tài 1949) - Nguyễn Văn Sang (Tài 3422) 
- Dương Hòa Chiếu (Tài 4289) - Nguyễn Thành Ngoan (Tài 2472)
Đội 60: Nguyễn Hoài Phương (Tài 2199) - Võ Kinh Phúc (Tài 5406) 
- Phạm Văn Thu (Tài 5247) - Nguyễn Văn Đạt (Tài 5448) - Nguyễn 
Văn Mật (Tài 4240) - Nguyễn Phạm Duy (Tài 2627) - Nguyễn Hoài 
Giang (Tài 6897) - Lăng Trọng Minh (Tài 4158) - Hồ Thanh Hùng 
(Tài 7334) - Huỳnh Dũ Nguyên (Tài 7554) - Thái Quang Lang (Tài 
4425)
Đội 61: Nguyễn Văn Công (Tài 6746) - Nguyễn Văn Ngải (Tài 7228) 
- Bùi Ngọc Giang (Tài 3424) - Bùi Huy Phát (Tài 3909) - Tạ Ngọc 
Lưu (Tài 6050) - Nguyễn Quốc Khánh (Tài 3192) - Lường Văn Nga 
(Tài 6743) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 2934) 
Đội 62: Nguyễn Phương (Tài 1883) - Nguyễn Thái Bình (Tài 7588) - 
Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) - Vũ Hoàng Đình Chương (Tài 7582) 
- Mè Văn Nông (Tài 6075) - Tống Đình Quyết (Tài 6502) - Ngô Tấn 
Phú (Tài 6906) - Đặng Hoàng Anh (Tài 4508) - Đào Kim Cương (Tài 
7615) - Hồ Văn Hồng Tiến (Tài 5358) 
Đội 63: Nguyễn Hoàng An (Tài 5472) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 5168) 
- Huỳnh Anh Vũ (Tài 7315) - Trương Văn Khánh (Tài 7043) - IKARIM 
(Tài 2196) - Trần Trung Hiếu (Tài 4095) - Nguyễn Phi Khanh (Tài 
4960) - Dương Quốc Tuấn (Tài 3554) - Lê Hồng Mộng (Tài 7059) - 
Nguyễn Văn Tuấn (Tài 5168) - Cao hùng Long (Tài 6197) - Huỳnh 
Đức Thiết (Tài 5723)
Đội 64: Phan Minh Trung (Tài 4124) - Bùi Văn Phước (Tài 6124) 
- Quang Đức Khanh (Tài 6530) - Trương Nguyễn Hoài Nghĩa (Tài 
6529) - Nguyễn Ngọc Thanh (Tài 3536) - Nguyễn Hoài Ân (Tài 
6783) - Trần Văn Xếp (Tài 6717) - Phạm Hữu Tới (Tài 5302) - 
Nguyễn Tấn Triều (Tài 4032) - Trần Văn Sang (Tài 5601) - Lê Văn 
Long (Tài 7301) - Nguyễn Lữ Tấn (Tài 1943) - Lương Hoàng Nhựt 
Hùng (Tài 6717)
Đội 65: Huỳnh Tấn Bến (Tài 6964) - Huỳnh Trí Công (Tài 4129) - Lê 
Anh Nhựt (Tài 6888) - Trần Văn Quyết (Tài 7015) - Mai Văn Lực (Tài 
4027) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 7374) - Đỗ Lượm (Tài 6978) - Tăng 
Khánh Đồng Lợi (Tài 5437) - Nguyễn Văn Sỉu (Tài 4805) - Đoàn Văn 
Cường (Tài 3426) - Võ Minh Trung (Tài 4133)
Đội 66: Lê Văn Nhì (Tài 5226) - Nguyễn Thanh Tâm (Tài 6679) - 
Phạm Như Mạnh (Tài 7608) - Nguyễn Đình Huy (Tài 3697) - Nguyễn 
Đặng Trung Tín (Tài 7212) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 6616) - Nguyễn 
Tiến Duy (Tài 6556) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 7335) - Phạm Như 
Mạnh (Tài 7208) - Nguyễn Thanh Tâm (Tài 4356) - Đỗ Vinh Huy 
(Tài 6679) - Lê Thanh Hải (Tài 6768) - Lê Công Tuyển (Tài 3697)
Đội 67: Phạm Công Thu (Tài 5376) - Mã Thanh Bình (Tài 3551) - Đỗ 
Xuân Trường (Tài 3481) - Ngô Xuân Bằng (Tài 5815) - Lê Văn Tuấn 
(Tài 3372) - Võ Thành Nguyên (Tài 7370) - Nguyễn Văn Định (Tài 
6663) - Trần Chiêu Bình (Tài 6844) - Đỗ Văn Anh (Tài 6663) - Trần 
Hùng Sang (Tài 7210) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 6537)
Đội 68: Đặng Thanh Tòan (Tài 7108) - Trần Ngọc Thủy (Tài 6151) 
- Nguyễn Văn Hiền (Tài 7390) - Huỳnh Tấn Quốc (Tài 3864) - 
Nguyễn Minh Thạch (Tài 4916) - Hồ Minh Thuận (Tài 2488) 
Đội 69: Nguyễn Công Danh (Tài 2443) - Trịnh Văn Hoàng (Tài 
6947) - Phạm Trần Minh Trung (Tài 5229) - Nguyễn Văn Nhàn (Tài 
4663) - Nguyễn Chí Phú (Tài 7113) - Trần Minh Nhựt (Tài 7311) 
- Nguyễn Ngọc Thi (Tài 3966) - Hồ Hoàng Hải (Tài 6983) - Hồ 
Hoàng Sơn (Tài 2767) - Lê Ngọc Tín (Tài 3169) - Nguyễn Công 
Danh (Tài 2443) - Cao Xuân Khôi (Tài 7391) - Đặng Thủ An (Tài 
1972) - Nguyễn Hoàng Sơn (Tài 3553) - Phạm Bá Trắc (Tài 3966) - 
Vũ Đức Duy (Tài 6057)
Đội 70: Nguyễn Văn Phụng (Tài 7529) - Lý Văn Huề (Tài 3926) 
- Nguyễn Văn Hải (Tài 7057) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 2965) - 
Nguyễn Hảo Phúc (Tài 3686) - Trần Văn Bé (Tài 6992) - Trần Văn 
Kỷ (Tài 2594) - Nguyễn Xuân Hùng (Tài 3836) - Nguyễn Thành 
Long (Tài 3057)
Đội 71: Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 5730) - Nguyễn Văn Quyết (Tài 
4111) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 6569) - Trầm Vân Anh Tuấn (Tài 
5461) - Ngô Tài Thành (Tài 6999) - Đỗ Hữu Tự (Tài 5370) - Đào 
Thanh Tâm (Tài 2414) - Khúc Trường Giang (Tài 6748)
Đội 72: Trần Văn Lượm (Tài 4222) - Ngô Quốc Thống (Tài 5355) - 
Nguyễn Trọng Pháp (Tài 2546) - Nguyễn Văn Thi (Tài 2694) - Trịnh 
Công Thảo (Tài 3703) - Lê Vũ Tuyên (Tài 2546) - Võ Quang Hưng 
(Tài 2404) - Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 6991)

Đội 73: Mã Xuân Tùng (Tài 1958) - Nguyễn Thịnh Thanh Thế (Tài 
7402) - Huỳnh Hữu Bình (Tài 2596) - Nguyễn Vũ Duyên Hải (Tài 
6901) - Nguyễn Tấn Phong (Tài 6817) - Nguyễn Đa (Tài 2552) - 
Huỳnh Tấn Tài (Tài 4269)
Đội 74: Võ Quốc An (Tài 3588) - Trần Văn Sang (Tài 3852) - Lâm 
Công Thanh (Tài 3512) - Võ Văn Đào (Tài 7145) - Âu Hồng Khanh 
(Tài 1873) 
Đội 75: Trần Đại Đăng Khoa (Tài 6566) - Phạm Xuân Trãi (Tài 3984) 
- Nguyễn Hữu Duy (Tài 1960) - Hồ Phước Lâm (Tài 4147) - Trần 
Thanh Tuấn (Tài 3544) - Cao Phú Hảo (Tài 4147)
Đội 76: Nguyễn Phú Nhiều (Tài 2674) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 
4333) - Lê Hữu Trọng (Tài 7656) - Lê Văn Hồng (Tài 2688) - Nguyễn 
Văn Vinh (Tài 2563) - Trần công Quốc Thái (Tài 2144) - Chu Văn 
Mai (Tài 3416) - Lao Văn Tâm (Tài 4446) - Phạm Văn Chú (Tài 
3790) - Lê Kỳ Thiên Bảo (Tài 3759)
Đội 77: Lê Văn Hồng (Tài 6658) - Nguyễn Công Đức (Tài 3272) - 
Hồ Văn Cẩn (Tài 7270) - Phan Anh Tú (Tài 4596) - Mai Vũ Đệ (Tài 
7244) - Ngô Văn Hùng (Tài 5099) - Nguyễn Kim Minh (Tài 1975) 
- Nguyễn Văn Vinh (Tài 2197)
Đội 78: Nguyễn Văn Toản (Tài 3826) - Trần Duy Đức (Tài 6532) 
- Nguyễn Thanh Hà (Tài 5160) - Nguyễn Đăng Khôi (Tài 3488) - 
Nguyễn Thái Học (Tài 7563) - Nguyễn Đạt (Tài 3826) - Nguyễn 
Đăng Thanh Sang (Tài 6599)
Đội 79: Bùi Tâm Huy (Tài 7180) - Lê Văn Bình (Tài 5469) - Huỳnh 
Minh Thi (Tài 4608) - Võ Văn Phát (Tài 5331) - Cao Khả Minh (Tài 
6068) - Ngô Văn Hải (Tài 2127) - Trần Hữu Trụ (Tài 3467) - Nguyễn 
Nhân Viên (Tài 3207) - La Thế Bảo (Tài 3699) - Đặng Huy Vũ (Tài 
5088) - Đoàn Văn Hưởng (Tài 6027) - Mai Đức Nam (Tài 4253)
Đội 80: Dương Công Chức (Tài 3570) - Nguyễn Hữu Tuấn (Tài 3835) 
- Nguyễn Xuân Hải (Tài 6966) - Đinh Quý Hiển (Tài 6035) - Nguyễn 
Hoàng Lâm (Tài 7502) - Phạm Tấn (Tài 6966) - Lê Minh Dũng (Tài 
6702) - Kiều Văn Hân (Tài 4118)
Đội 81: Nguyễn Văn Năm (Tài 2173) - Phạm Hổng Thanh (Tài 
5127) - Trần Tuấn Hoàng (Tài 4346) - Nguyễn Lâm Chiếm (Tài 
2047) - Đặng Minh Phúc (Tài 5132) - Trần Văn Biên (Tài 3261) 
- Nguyễn Hoàng Ân (Tài 6974) - Nguyễn Huy Hoàng (Tài 6597) - 
Phan Anh (Tài 3484)
Đội 82: Đàm Văn Cường (Tài 3517) - Trần Chí Tâm (Tài 5519) 
- Bùi Đình Thới (Tài 3476) - Nguyễn Đức Giao (Tài 6756) - Ngô 
Công Vinh (Tài 6645) - Nguyễn Văn Đỉnh  (Tài 5806) - Trần Đỗ Vũ 
(Tài 2108) - Huỳnh Thanh Việt (Tài 1968) - Nguyễn Đình Thảo (Tài 
4730) - Tăng Văn Tuấn (Tài 2478)
Đội 83: Lâm Nguyễn Duy Quang (Tài 1927) - Trần Quốc Vinh (Tài 
4777) - Lâm Hoàng Thanh (Tài 7557) - Nguyễn Phương Hoàng (Tài 
6518) - Lưu Văn Cao (Tài 4720) - Đinh Văn Dũng (Tài 4160)
Đội 84: Mai Văn Dũng (Tài 3531) - Võ Minh Hùng (Tài 7524) - Hồ 
Thanh Tùng (Tài 7199) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 2101) - Nguyễn 
Duy Đạt (Tài 1989) - Trần Thanh Triều (Tài 5822) - Mai Văn Thương 
(Tài 2539)
Đội 85: Trần Gia Nhã (Tài 6132) - Ngô Thanh Lộc (Tài 3084) - 
Nguyễn Thanh Tuyền (Tài 6899) - Ngô Lâm (Tài 3559) - Đặng 
Phương Bắc (Tài 7611) - Đỗ Viết Tuấn (Tài 4824) - Nguyễn Thành 
Dư (Tài 3930) - Nguyễn Văn Đức (Tài 5805) - Đoàn Văn Tiến (Tài 
4824)
Đội 86: Đinh Công Quát (Tài 4167) - Phạm Văn Điệp (Tài 6716) - 
Huỳnh Quốc Thái (Tài 6716) - Nguyễn Minh Luân (Tài 4051) - Lê 
Quý Vinh (Tài 5487) - Huỳnh Quốc (Tài 3708) - Lê Huỳnh Trung 
(Tài 6712) - Nguyễn Thanh Lành (Tài 3729)
Đội 87: Đào Phú Vinh (Tài 3832) - Nguyễn Hồng Lâm (Tài 7250) - 
Lê Văn Đông (Tài 4173) - Bùi Mạnh Chác (Tài 1594) - Huỳnh Đức 
Thành (Tài 3241) - Phạm Văn Tài (Tài 3809) - Nguyễn Tấn Vương 
(Tài 6911) - Tống Văn Sang (Tài 4173) - Phan Thiện (Tài 2537) - 
Nguyễn Hoàng Cung (Tài 7156) - Tô Văn Dũng (Tài 3809)
Đội 88: Võ Văn Hưng (Tài 4934) - Nguyễn Tấn Đạt (Tài 2393) - 
Huỳnh Văn Đen (Tài 2131) - Lâm Đông Hiệp (Tài 2718) - Lê Chí 
Quốc (Tài 3712)
Đội 89: Nguyễn Văn Mạnh (Tài 7408) - Mai Tấn Phát (Tài 7617) 
- Nguyễn Tuấn Tiến (Tài 2175) - Nguyễn Văn Luân (Tài 6924) - Lê 
Văn Biện (Tài 4384) - Lê Hoàng Anh Dũng (Tài 5438) - Tống Lê Long 
(Tài 5116) - Hồ Văn Phát (Tài 4123) - Trần Nhật Khiêm (Tài 5778)
Đội 90: Lê Thanh Trí (Tài 2765) - Trần Xuân Cường (Tài 2977) - 
Nguyễn Thanh Hùng (Tài 4421) - Nguyễn Văn Đỉnh (Tài 4578) - Võ 
Khắc Tân (Tài 4637) - Trần Văn Bình (Tài 7631) - Quý Quận (Tài 
4836) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 6769) - Phạm Văn Cường (Tài 6676) 
Đội 91: Đặng Ngọc Tuấn (Tài 4904) - Trương Văn Út (Tài 6004) - 
Mai Văn Hưng (Tài 5727) - Nguyễn Văn Việt (Tài 7653) - Nguyễn 
Văn Sơn (Tài 3471) - Triệu Duy Chinh (Tài 7436)
Đội 92: Nguyễn Thanh Sơn (Tài 6835) - Nguyễn Quang Toàn (Tài 
2642) - Trương Hồng Vinh (Tài 3436) - Nguyễn Xuân Chính (Tài 
6795) - Nguyễn Thanh Trà (Tài 5293)
Đội A1: Đặng Đăng Khoa (Tài 4512) - Nguyễn Đình Anh (Tài 5289) 
- Trần Trọng Nhân (Tài 7135) - Vũ Tiến Dũng (Tài 3991) - Nguyễn 
Cu Em (Tài 3501) - Vũ Lê Duy Linh (Tài 7162) - Nguyễn Duy Hùng 
(Tài 6741) - Lê Thanh Liêm (Tài 1966) - Trần Văn Dón (Tài 3667) - 
Huỳnh Trần Hoàng Nhân (Tài 7287) - Huỳnh Ngọc Sơn (Tài 6570) 
- Đoàn Tấn Nhã (Tài 4081) - Vương Chấn Phát (Tài 2316) - Đỗ Văn 
Thanh (Tài 2300) - Phan Văn Tàu (Tài 3106)
Đội A2: Trần Hòa Mẫn (Tài 2210) - Đậu Đức Sơn (Tài 4739) - Hồ 
Minh Phong (Tài 4211) - Đặng Bá Bình (Tài 7225) - Trần Quốc 
Hưng (Tài 3883) - Nguyễn Công Chức (Tài 2432)
Đội A3: Phạm Văn Quang (Tài 4734) - Nguyễn Sơn Bình (Tài 7130) 
- Lương Thế Thanh (Tài 7629) - Lê Tấn Đạt (Tài 2441) - Nguyễn 
Minh Mẫn (Tài 2232) - Nguyễn Viết Sang (Tài 4500) - Phạm Thanh 
Quang (Tài 4394) - Tạ Thanh Tâm (Tài 4499) - Trần Duy Thạch 
(Tài 3979) - Lê Quang Minh (Tài 4079) - Đoàn Sĩ Hiền (Tài 4545) - 
Huỳnh Minh Thanh (Tài 2419) - Lê Văn Giảng (Tài 2416)
Đội A4: Phạm Văn Độ (Tài 2754) - Trương Văn Long (Tài 3794) - Tô 
Điền Thế Quang (Tài 6191) - Bùi Thắng (Tài 3685) - Võ Thanh Thảo 
(Tài 6209) - Thanh Huệ Vinh (Tài 3456) - Lê Hồng Khanh (Tài 7083) 
- Trương Hoài Phương (Tài 3023)
Đội A5: Lý Thanh Tùng (Tài 2669) - Nguyễn Thông (Tài 2725) - Trần 
Anh Tùng (Tài 3410) - Trần Trí Bình (Tài 7575) - Nguyễn Văn Lăm 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 10/2014

NgUyễN TấN ĐạT
(Tài 2393 - Đội 88) 

Tài vật:01 lap top Toshiba trong túi xách
(Ước tính 10,000,000đ)

NgUyễN THANH TâM 
(Tài 3427 - Đội 25) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 5 có mật khẩu 
(Ước tính 8,000,000đ)

NgUyễN VĂN TâM
(Tài 4478 - Đội G2) 

Tài vật: 01 lap top HP và các phụ kiện
(Ước tính 10,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Thưởng nóng 1 triệu đồng cho người trả 
Vertu 250 triệu đồng

    Ngày 5/1/2015, ông Tạ Long 
Hỷ đã tặng giấy khen và tiền 
thưởng nóng 1.000.000đ cho 
tài xế Ngô Văn Hùng (Chi 
nhánh 8) vì hành động trả lại 
cho khách hàng chiếc điện 
thoại Vertu trị giá 250 triệu 
đồng. 
    Vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 
27/12/2014 lái xe Ngô Văn 
Hùng (Tài 6191, đội A4, chi 
nhánh 8) chở ba người khách 
đi từ 140 Lý Tự Trọng, Q.1 đến 
Nguyễn tri Phương, Q.10, khi 
xuống xe khách làm rơi chiếc 

điện thoại Vertu trị giá 250 
triệu đồng lại trên taxi. Sau đó 
tài xế Hùng về đường Hoàng 
Hoa Thám, Q.Tân Bình, chiếc 
Vertu được cài chế độ im lặng 
nằm lọt giữa kẽ ghế sau. Hơn 
23 giờ anh Hùng nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài thông báo 
anh cần kiểm tra xe bởi khách 
làm rơi điện thoại trên xe, bật 
đèn tìm kiếm anh Hùng phát 
hiện chiếc điện thoại lọt thỏm 
giữa kẽ hai ghế. Nhanh chóng 
liên lạc với tổng đài đã tìm 
được chiếc điện thoại, không 
chậm trễ anh Hùng điện thoại 
cho khách hàng và chạy xe 
thẳng đến khách sạn ở địa chỉ 
140 Lý Tự Trọng trả lại cho 
khách chiếc điện thoại với sự 
chứng kiến của tiếp tân khách 
sạn và xác nhận của khách 
hàng với tổng đài Vinasun. 
Tài xế Ngô Văn Hùng bắt đầu 
lái xe cho Vinasun từ tháng 
11/2012, trước đó anh đã từng 
7 lần trả tài vật cho khách gồm 
điện thoại, túi quần áo,v.v…, 
mỗi lần được công ty thưởng 
100.000đ.

    Bác tài Lê Thái Dương, tài 2796, 
đội A6, chi nhánh 1 vừa được khách 
Nhật khen ngợi và công ty thưởng 
nóng 500.000đ vì đã tự giác trả lại 
cho ông khách tài sản trị giá 62 triệu 
đồng. Sự việc xảy ra lúc 17 giờ 28 
phút ngày 7/1/2015, anh Dương chở 
ông khách người Nhật đi từ Saigon 
Square Tôn Đức Thắng đến 47 Thủ 
Khoa Huân, Q.1. Vừa bỏ khách Nhật 
xuống, cách đó 2 căn nhà có một 
hành khách ngoắc xe kêu anh chở 
đến Trần Phú, Q.5. Chạy một đoạn 
vị khách phát hiện chiếc bóp ở ghế sau nên hỏi anh Dương và 
đưa anh giữ. Cùng lúc này tổng đài gọi cho anh Dương khách để 
quên chiếc bóp, anh Dương xác nhận mình đang cất giữ. Đưa vị 
khách tốt bụng đến Trần Phú xong anh Dương quay lại Thủ Khoa 
Huân trả chiếc bóp cho khách Nhật. Để tránh trường hợp khách 
cho rằng trả thiếu, anh Dương nhất quyết khách phải kiểm tra 
chiếc bóp (bên trong bóp có 60 triệu đồng và 15.000 yên Nhật), 
sau đó khách điện thoại xác nhận với tổng đài đã trả đúng, trả đủ 
anh Dương mới yên tâm cho xe lăn bánh. Cảm kích tính tình trung 
thực của bác tài, ông khách Nhật tiếp tục kêu anh Dương chở đến 
khu du lịch Bình Quới ăn mừng... tiền “đi” quay trở lại.

Không mất tiền nhờ hành khách tốt bụng

5 người xuống xe ba lô ở lại     10 giờ ngày 6/1/2015 tài 
xế Lê Thanh Tài, tài 4918 
thuộc đội 64 chở gia đình 
chị Yến gồm 5 người đi từ 
sân bay Tân Sơn Nhất đến 
199 Lê Quang Định, Q.Bình 
Thạnh. Khi xuống xe cả 5 
người lấy hành lý trong cốp 
xe mà quên bẵng chiếc ba 
lô họ tự để ở băng ghế sau 
cùng. Anh Tài rước thêm một 
cuốc khách đi từ Lê Quang 
Định, Q.Bình Thạnh về Gò 
Vấp. Sau đó anh lên sân bay 
xếp tài chờ đến lượt mình, 
anh đón tiếp khách đi từ sân 
bay về Ngô Tất Tố, Q. Bình 

Thạnh. Vừa ra khỏi sân bay 
anh Tài nhận được cuộc gọi 
từ tổng đài thông báo khách 
quên ba lô yêu cầu anh kiểm 
tra. Ngừng xe xuống xem xét 
anh phát hiện chiếc ba lô 
còn nằm trên băng ghế sau. 
Liên lạc với chị Phương xong, 
hơn 12 giờ trưa anh Tài đã 
trả lại chiếc ba lô bên trong 
có quần áo, giấy tờ tùy thân,  
2 chiếc điện thoại Iphone 5 
và 6, máy laptop Asus với 
tổng tài sản ước tính 50 triệu 
đồng cho chị Yến. Anh Tài 
đã được công ty tặng giấy 
khen và thưởng 500.000đ.

Phát hiện chiếc Vertu 350 triệu đồng
    18 giờ ngày 
2/1/2015 lái xe Đỗ 
Quang Loan, đội 
59, chi nhánh 8 
chở khách hàng tên 
Phương đi từ Parkson 
Hùng Vương, Q.5 đến 
Lê Lai, Q.1. Khi anh 
Phương xuống xe, anh 
Loan chạy đến vòng 
xoay Nguyễn Trãi đón 
được hai khách nữ, 
hai người này đã phát 
hiện chiếc điện thoại 
Vertu ở băng ghế sau 
và đưa cho anh Loan 
giữ. Ngay lúc này anh 
Loan cũng nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài, anh nhanh chóng xác nhận 
mình vừa nhận được chiếc Vertu từ tay lượt khách 
lên sau. Liên lạc xong với anh Phương, anh Loan 
phục vụ thêm vài cuốc khách đến 20 giờ anh đã 
quay lại trả chiếc Vertu cho anh Phương. Anh Loan 
nhớ lại: “Hai khách nữ đưa tôi chiếc điện thoại tôi 
biết nó mắc tiền nhưng không nghĩ trị giá lớn như 
thế. Nhưng nói thật tài sản có giá trị lớn hay nhỏ 
vẫn là của người ta, tôi trả lại cho khách là lẽ đương 
nhiên. Tôi lái xe hơn 1 năm ở Vinasun trả cho khách 
trên 10 cái điện thoại nhưng tôi không báo công ty. 
Tiền đến lại đi, tham lam của người ta làm gì”. Ngày 
21/1/2015 anh Loan được công ty tặng giấy khen và 
thưởng 1.000.000đ. Được biết, anh Loan gắn bó với 
vô lăng 30 năm, anh xin vào Vinasun lái taxi hơn 
1 năm nay với thu nhập trung bình từ 11 - 12 triệu 
đồng/tháng dù anh đã bước sang tuổi 56.

Tìm lại bạc triệu từ “cú ngoắc” vãng lai

    Khoảng 13 giờ ngày 14/12/2014, hành khách tên 
Nhân cùng người nhà ngoắc chiếc taxi do anh Nguyễn 
Ngọc Ninh, đội 67, chi nhánh 3 cầm lái đi từ Bàu Cát 
7, Q.Tân Bình đến hẻm 163 Tô Hiến Thành, Q.10. 
Đến nơi, 4 người lớn và 1 em bé xuống xe dù được 
anh Ninh nhắc nhở kiểm tra tài sản đừng quên trên xe 
nhưng cả 4 người không nhớ đến 2 túi xách mình đã 
tự mở cóp sau bỏ vào. Khoảng 20 phút sau khi đang 
chở 3 người khách kế tiếp đi Q.8 thì anh Ninh nghe 
đài phát tìm bác tài đã chở cuốc khách đi từ Bàu Cát 7 
đến Tô Hiến Thành, anh thông báo cho đài biết mình 
vừa phục vụ thì nhận được yêu cầu kiểm tra xe tìm tài 
sản khách bỏ quên. Sau khi xác định 2 chiếc túi còn 
nguyên vẹn nằm trong cóp sau, nhân lúc chờ 3 người 
khách ghé Kỳ Đồng mua hàng, tài xế Ninh đã chờ anh 
Nhân đến nhận lại toàn bộ 2 chiếc túi xách: Bên trong 
có một máy Ipad mini và tiền mặt 23.000.000đ, tổng 
ước tính là 30.000.000đ. 
    Hành động thật thà, ngay thẳng của bác tài Nguyễn 
Ngọc Ninh đã được công ty thưởng nóng 500.000đ.

(Tài 7134) - Võ Đắc Thành (Tài 3415) - Lai Hóa Mãn (Tài 2695) - Nguyễn 
Văn Bình (Tài 4560) - Bùi Văn Cu (Tài 4319)
Đội A6: Trần Văn Hiệp (Tài 4682) - Võ Ngọc Chuẩn (Tài 7424) - Lê 
Hoàng Minh (Tài 2782) - Trần Minh Tâm (Tài 2802) - Phùng Đức Trí (Tài 
2801) - Trần Văn Châu (Tài 6162) - Lê Hoàng Sơn (Tài 5188)
Đội A7: Lê Hữu Thành (Tài 5425) - Phạm Chí Hiếu (Tài 4262) - Trần 
Ngọc Hùng (Tài 3087) - Nguyễn Khắc Kháng (Tài 4415) - Nguyễn Quang 
Vinh (Tài 7478) - Nguyễn Đình Nhẫn (Tài 4547) - Tô Hoàng Lâm (Tài 
4311) - Đỗ Văn Giang (Tài 4765)
Đội A8: Đặng Xuân Nguyên (Tài 4082) - Hồ Sỹ Bình (Tài 3461) - Huỳnh 
Nam Dương (Tài 6217) - Đặng Văn Sỹ (Tài 4392) - Trần Thế Hùng (Tài 
2395) - Lê Thạc Hiếu (Tài 2366) - Nguyễn Đức Hiền (Tài 7285) - Văn 
Đức Đáng (Tài 4332) - Nguyễn Công Minh (Tài 4719) - Trương Thanh 
Hồng (Tài 5676)
Đội A9: Văn Tấn Phúc (Tài 7177) - Đỗ Mậu Bình Duy (Tài 3419) - Lê 
Minh Trí (Tài 6683) 
Đội A10: Phan Chí Hiếu (Tài 6789) - Phạm Chí Hiếu (Tài 4968) - Trần 
Văn Hiền (Tài 2973) - Trần Hoàng Quân (Tài 2730) - Nguyễn Văn Tưởng 
(Tài 7401) - Nguyễn Hoài Đức (Tài 4471) - Nguyễn Đăng Dũng (Tài 
2804) - Dương Hoàng Sơn (Tài 4710) - Nguyễn Hồng Đạt (Tài 4189) - Vũ 
Duy Phương (Tài 4447) - Trần Thanh Hiền (Tài 7652) - Nguyễn Khắc Sơn 
(Tài 2804) - Bùi Đức Huân (Tài 5750) - Trần Xuân Hoàng (Tài 4093) - 
Nguyễn Văn Chính (Tài 2764) - Trần Xuân Hoàng (Tài 4093) - Hồ Thanh 
Tuấn (Tài 6161)
Đội A11: Nguyễn Hồng Quân (Tài 4287) - Phạm Văn Chát (Tài 5612) - 
Mai Thanh Trung (Tài 4617) - Nguyễn Văn Chuyện (Tài 4277) - Nguyễn 
Quốc Tuấn (Tài 5208) - Huỳnh Tấn Phát (Tài 7553) - Nguyễn Hồng 
Phước (Tài 4617) - Mai Duy Khởi (Tài 4951) - Lâm Cao Cường (Tài 4287)
Đội A12: Huỳnh Ngọc Thạch (Tài 2526) - Phạm Thanh Tùng (Tài 2121) 
- Võ Thanh Hoàng (Tài 4322) - Nguyễn Quang Vượng (Tài 7504) - Phạm 
Thị Địa (Tài 3478) - Hồ Thanh Điền (Tài 2518) - Nguyễn Sơn Hồng 
Huy (Tài 7150)
Đội BD1: Trịnh Đình Nhung (Tài 2630) - Trương Xuân Đại (Tài 2193)
Đội BD2: Vương Văn Hiệp (Tài 5182) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 3543) 
- Nguyễn Văn Hùng (Tài 2247)
Đội BD3: Đỗ Hùng Dũng (Tài 4298) - Trần Văn Nhanh (Tài 2617) 
Đội BD4: Lâm Hoàng Nghĩa (Tài 4936) - Lê Thanh Hải (Tài 4862) - Lê 
Nhật Trường (Tài 2212) - Tô Tấn Hưng (Tài 4216)
Đội BD5: Lê Thanh Triều (Tài 4861) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 5125) - 
Trần Mai Trung (Tài 4522) - Vũ Văn Luận (Tài 3218)
Đội BD6: Nguyễn Văn Phú (Tài 4889) - Hoàng Hữu Định (Tài 2874) - 
Tô Văn Quyết (Tài 5040) - Nguyễn Thanh Thế (Tài 4529) - Dương Văn 
Linh (Tài 2832)
Đội ĐN1: Trương Văn Cường (Tài 3013) - Nguyễn Văn Tuyến  (Tài 2274) 
- Đỗ Ái Quốc (Tài 2000) - Trương Đức Hồng (Tài 3580) - Lương Trung 
Hiếu (Tài 2334) - Phan Trung Hiếu (Tài 2160) - Phạm Văn Chỉnh (Tài 
2363) - Vũ Ngọc Thụy (Tài 2611) - Hoàng Quốc Long (Tài 2113)
Đội ĐN2: Biện Văn Sơn (Tài 2069) - Nguyễn Xuân Sơn (Tài 2469) - 
Nguyễn Văn Toàn (Tài 2477) - Mai Thành Trí  (Tài 3066) - Nguyễn Minh 
Thanh (Tài 2030)
Đội ĐN3: Cao Thanh Tâm (Tài 2117) - Du Phát Phú (Tài 2553) - Lê 
Hiếu Liêm (Tài 2148) - Nguyễn Ngọc Thạch (Tài 4558) - Nguyễn Văn 
Tâm (Tài 2535)
Đội ĐN4: Sỳ Sau Lỳ  (Tài 3014) - Nguyễn Đình Phúc (Tài 2297) - Hồ 
Quốc Cường (Tài 2073) - Sỳ Sau Lỳ  (Tài 3014) - Lê Ngọc Quang (Tài 
2471) - Bùi Minh Quân (Tài 2281) - Huỳnh Trọng Khỏe (Tài 6001)
Đội G1: Nguyễn Văn Chấp (Tài 4341) - Trần Ngọc Nam (Tài 6579) - 
Nguyễn Văn Nam (Tài 3851) - Nguyễn Ngọc Bình (Tài 4638) - Phạm 
Giàu (Tài 3947) - Trần Thanh Liêm (Tài 3444) - Hồ Duy Phố (Tài 3974) 
- Trương Nguyễn Anh Vũ (Tài 4753) - Phạm Công Tâm (Tài 4753) - 
Nguyễn Thành Long (Tài 6819) - Phạm Anh Dũng (Tài 4745) - Nguyễn 
Văn Bạn (Tài 4388) 
Đội G2: Đoàn Ngọc Dũng (Tài 4495) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4552) 
- Trương Phú Vinh (Tài 4706) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 4478) - Hoàng 
Phước Nhân (Tài 4726) - Nguyễn Thành Trung (Tài 4756) - Phan Thành 
Quang (Tài 6214) - Đỗ Đức Bộ (Tài 4726) - Phạm Xuân Thành (Tài 7213) 
- Nguyễn Văn Hưng (Tài 4612) - Trần Xuân Hùng (Tài 4731) - Lư Hoàng 
Anh Tuấn (Tài 4731)

LÁI XE TRẢ TÀI VẬT CAO

1. Nguyễn Tấn Đạt - Tài 2393 - Đội 88 - 01 lap top Toshiba trong túi 
xách, ước tính (10,000,000đ)
2. Nguyễn Văn Tâm - Tài 4478 - Đội G2 - 01 lap top HP và các phụ 
kiện kèm theo máy (sạc, chuột, cáp..) ước tính (10,000,000đ)
3. Nguyễn Thanh Tâm - Tài 3427 - Đội 25 - 01 ĐTDĐ Iphone 5 có mật 
khẩu, ước tính (8,000,000đ)
4. Nguyễn Tất Quý - Tài 3621 - Đội 14 - 01 ĐTDĐ Samsung Note 2, 
ước tính (8,000,000đ)
5. Huỳnh Minh Dũng - 3907 - Đội 27 - Balo có nhiều ĐTDĐ cũ và hư, 
02 ổ cứng ngoài (tổng giá trị 8.000.000 đồng)

BAÛNG VAØNGVINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO 

KHAÙCH HAØNG THAÙNG 10/2014
(tiếp theo)
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Vui Tết nhưng không 
quên kiếm tiền 
    Được mệnh danh “người đàn bà 
thép” ôm nguyên xe chạy quanh 
năm suốt tháng - chị Nguyễn 
Thị Ngọc Thạch kể: Từ ngày vào 
Vinasun chị đã đón trọn vẹn 3 mùa 
Tết trên chiếc taxi thân yêu. Chị 
cho biết Tết năm nay chị không có 
thời gian mua sắm, trang trí dọn dẹp 
nhà cửa như nhiều phụ nữ khác, 
mọi việc chị phó thác cho chồng. 
Ngày cận Tết chị sẽ nhín chút thời 
gian đi mua hoa quả, bánh mứt, 
chả… để tiếp đãi khách khứa đến 
nhà. Việc chuẩn bị món ăn chị nhờ 
mẹ trợ giúp nấu nướng rồi… rinh về 
nhà. Dự tính trong ngày Tết chị sẽ 

Sau này chị mới quen dần. Bây giờ 
niềm vui của chị là có thật nhiều 
khách trong ngày Tết, đạt doanh thu 
cao. Chị Thạch cười chia sẻ: “Năm 
2014 tôi rất vui được lọt vào top lái 
xe có doanh thu cao nhất công ty, 
càng hạnh phúc hơn khi được Chủ 
tịch HĐQT tặng món quà bất ngờ là 
chuyến đi du lịch Hà Nội - Hạ Long. 
Hiện nay tôi càng vui hơn khi dù còn 
hai tuần nữa mới đến Tết nhưng đến 
nay đã có nhiều khách mối gọi đặt 
chỗ trước đi Vũng Tàu, TP.HCM… Tôi 
tin tưởng sẽ đạt doanh thu cao trong 
3 ngày xuân”.
    Cũng giống như chị Thạch, nữ 
tài xế Phạm Thị Thanh Hằng cũng 
nôn nóng chờ đợi mùa thu nhập đậm 
đà nhất trong năm. Chị vui vẻ nói: 
“Tôi và ông xã chạy chung một xe 
rất thuận tiện, cả hai đều thích chạy 
xe ngày Tết, khách đông đúc, ai nấy 
đều vui vẻ dễ chịu, lại kiếm được 
nhiều tiền”. Năm ngoái chị miệt mài 
chạy xe nên không biết chợ Tết bán 
những gì, tất cả đều nhờ nhà ngoại 
mua sắm, nấu nướng giúp. Năm nay 
chị đón hai con từ Vĩnh Long lên ăn 
Tết, vợ chồng chị sẽ thay phiên nhau 
chơi với con, đi chúc Tết. Chị nói: 
“Gia đình tôi vui Tết nhưng không 
quên đây là cơ hội... kiếm tiền”. 
    Chị kể rằng, nhà ba mẹ chị ở Cô 
Giang, Q.1, chị lấy chồng và về quê 
chồng ở Vĩnh Long sống bằng nghề 
nông, sau này vợ chồng chị gửi hai 
con cho ông bà nội chăm sóc rồi lên 
thành phố làm việc. Chồng đi lái 
taxi cho Vinasun còn chị đi bán sánh 
sứ, quần áo… dọc các tuyến đường 
thành phố tiền kiếm được không bao 
nhiêu còn lo ngay ngáy công an “hốt 
hàng”. Anh Lê Minh Thông - chồng 
chị kêu vợ đi học bằng lái rồi vào 
Vinasun lái taxi. Hằng bộc bạch: 
“Mấy năm nay nhờ chạy taxi kinh tế 
gia đình cũng ổn định, thu nhập của 
hai vợ chồng từ 20 - 25 triệu đồng/
tháng cũng đủ chi phí trong nhà, lo 
cho ông bà nội và tiền học hành của 
hai con. Con gái tôi 20 tuổi đang học 
đại học còn con trai 12 tuổi đang học 
phổ thông. Tôi tâm niệm: vợ chồng 
tôi không được ăn học đến nơi đến 

tranh thủ lúc vắng khách chạy về 
chở con gái đi chúc Tết họ hàng, 
ông bà nội ngoại. 
    Dù không có điều kiện dành 
trọn một cái Tết vui vầy bên gia 
đình nhưng với chị Thạch điều 
đó cũng hạnh phúc lắm rồi. Theo 

chị, nhiều anh em ở xa quê tận 
miền Trung, miền Bắc đành phải 
ngậm ngùi ôm vô lăng ăn Tết xa 
nhà. Tết năm đầu tiên đi lái taxi 
chị cũng tủi thân rơi nước mắt khi 
chứng kiến cảnh gia đình người 
ta đầm ấm vui vầy đi chơi Tết. 

chốn, bây giờ chúng tôi phải cố 
gắng cho các con ăn học thành 
tài, chúng tôi có làm việc cực 
khổ một chút cũng không sao. 
Đây là một trong những nguyên 
nhân chính thức đẩy chúng tôi 
luôn tranh thủ chạy xe trong mấy 
ngày Tết”.

Chạy xe ngày Tết cảm thấy 
tâm hồn phơi phới
    Khác với mục đích lái xe kiếm 
tiền lo cho gia đình như hai chị 
Thạch, Hằng, lái xe Phan Mỹ 
Kim là người độc thân nên chạy 
xe ngày Tết đơn giản vì không có 
kế hoạch đi chơi, du lịch. Kim 
cho biết: “Nhà tôi ở ngay thành 
phố, tôi cũng không ham đi chơi 
nhưng tôi thích tụ tập bạn bè 
đi ăn uống, hát karaoke. Ngày 
thường chạy xe xong, tôi và đồng 
nghiệp hoặc đám bạn rủ nhau 
nhậu, Tết vẫn thế thôi nên nghỉ 
ở nhà làm gì, chạy xe vui hơn. 
Vả lại chạy xe Tết cảm thấy tâm 
hồn phơi phới, tâm trạng của 
khách vui vẻ, lái xe thì có tiền 
bo kha khá, cả hai bên đều chúc 
tụng nhau xôm tụ. Năm nay, ca 
tôi chạy rơi vào ngày chẳn, tức là 
ngày 30 hơi… đìu hiu, ai nấy đều 
tất bật về nhà chuẩn bị cúng tất 
niên rước ông bà, qua 12 giờ trưa 
chỉ còn lại tài xế và công nhân 
vệ sinh đường phố, tối đến bắt 
đầu đông trở lại, lúc này taxi mới 
nhộn nhịp đưa đón khách”.  

    Vui nhất là chị Châu Đặng 
Tuyết Hoa, cả hai vợ chồng đều 
lái taxi Vinasun sau 4 năm đã tích 
lũy mua một ngôi nhà mới xây ở 
Nhà Bè để kịp dọn về ăn Tết. 
Chị Hoa nói: “Cũng như những 
năm trước, Tết này hai vợ chồng 
tôi vẫn chạy xe kiếm tiền chứ. 
Chúng tôi mua nhà không đủ tiền 
nên mượn thêm người thân, nay 
dịp Tết kinh doanh tốt chúng tôi 
phải tranh thủ kiếm thêm chút 
đỉnh”. Chị Châu cũng tiết lộ, 4 
năm rồi chị đều ăn Tết ngoài 
đường, một hai năm đầu chị 
cũng tủi thân khi thấy nhiều gia 
đình tụ tập vui chơi trong khi hai 
vợ chồng chị phải cày kiếm từng 
đồng, con ở nhà gửi cho cô chú 
chăm sóc. Chị càng áy náy với 
con khi không có thời gian dẫn 
cháu đi chơi Tết. 4 năm qua đón 
giao thừa cùng hành khách, chị 
quen dần. Bé con chị năm nay 
bước sang tuổi 12 cũng rất hiểu 
chuyện, bé biết bố mẹ bận nên 
cũng không đòi hỏi bố mẹ phải 
dẫn mình đi chơi. Chị Hoa cho 
biết, điều chị thích nhất trong 
những ngày kinh doanh Tết đó 
là gửi đến khách hàng của mình 
những câu chúc đầu năm may 
mắn và nhận lại những lời chúc 
mừng từ những vị khách, kèm 
theo đó là những chiếc bao lì xì 
đỏ chót, tuy giá trị không nhiều 
nhưng làm ấm lòng các bác tài 
trong ngày xuân. 

NGỌC VÂN

Tết đến trong khi người người nô nức mua sắm, 
trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón xuân, dự tính đi 
chơi ở đâu, du lịch nơi nào thì cánh tài xế taxi háo 
hức chờ đợi Tết đến để được kinh doanh. Bởi vì đây 
là dịp dễ có doanh thu cao nhất trong năm. Đặc 
biệt là nữ tài xế, các chị dành phần lớn thời gian 
ngồi sau vô lăng đưa đón hàng trăm lượt khách đi 
khắp các tỉnh thành du xuân. Với các chị, niềm vui 
là được du xuân miễn phí nhưng… có tiền.
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Những bông hồng
đón xuân bên tay lái

Nữ Lái xe Nguyễn Thị Ngọc Thạch

Nữ lái xe Thái Thị Thu Hiền
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Cảnh đẹp say lòng 
    Sau chuyến đi các thành viên trong 
đoàn đều có chung tâm trạng: Ước gì 
thời gian du lịch dài hơn để khám phá 
cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Hầu hết 
các anh chị tham gia chuyến đi đều 
cho biết tour du lịch chính là sự trải 
nghiệm độc đáo đánh dấu lần đầu tiên 
được đi máy bay, lần đầu tiên ra Hà 
Nội, lần đầu tiên ra thăm Lăng Bác 
(tiếc rằng đến không đúng thời gian 
nên không vào được Lăng), lần đầu tiên 
đi du lịch khám phá địa danh ở các 
tỉnh thành khu vực phía Bắc. 
    Anh Trần Khiêm Nghĩa - Giám đốc 
chi nhánh 9 tâm đắc nhất là được 
tham quan chùa Bãi Đính, chùa Ba 
Vàng. Chùa Bái Đính nổi tiếng bởi 5 
cái nhất: chuông to nhất, nhiều tượng 
La Hán nhất, chùa lớn nhất, tượng Phật 
to nhất, khuôn viên rộng nhất. Chùa 
rộng 107 ha, cổng Tam Quan được xây 
dựng ba tầng mái được lợp bằng ngói 
nam bát tràng. Chùa quy tụ hơn 500 

thuyền tiến vào lòng hang sâu 
thẳm chiêm ngưỡng hình thù kỳ 
lạ của những nhũ đá trong hang. 
Anh Luông tóm lại rằng “đẹp 
không gì tả nổi”. Anh còn được 
may mắn ở lại Hà Nội nhận giải 
Vô lăng Vàng và được vào Lăng 
viếng Bác.
    Riêng anh Phạm Thanh Long  
- lái xe đạt giải xe đẹp công ty 
nhớ như in cảm giác đầy hứng 
thú khi đứng trước quần thể vịnh 
Hạ Long được hướng dẫn viên 
giới thiệu với 1.969 hòn đảo lớn 
nhỏ kỳ vĩ, các hang động kỳ bí 
sống động, phong cảnh tuyệt 
đẹp với những ngọn núi được tạo 
hóa ban cho như chính bàn tay 
con người sắp đặt. Đây chính 
là điểm hấp dẫn làm say lòng 
biết bao du khách trong và ngoài 
nước. Anh Long nói: “Những nơi 
chúng tôi tham quan nơi nào 
cũng đẹp tuyệt vời, một sự trải 
nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. 
Sống hơn 40 năm, tôi chưa bao 
giờ ra Bắc, đây là lần đầu tiên 
tôi được “chạm” vào miền Bắc xa 
xôi của nước mình. Tôi sẽ quay 
trở lại đây vào một dịp khác để 
trải nghiệm cái lạnh của Sapa, vẻ 
đẹp kỳ vĩ vùng Đông Bắc…”
Kinh nghiệm khi du lịch 
miền Bắc
    Bên cạnh tham quan phong 
cảnh hữu tình, các thành viên 
trong đoàn còn trải qua nhiều 
cung bậc cảm xúc khác nhau khi 
chứng kiến thành phố du lịch Hạ 
Long nhà nhà đóng cửa ngủ sớm, 
cảnh nhốn nháo khi lưu thông ở 
Hà Nội, cách phân biệt đối xử 
“chặt chém” (dù đã được truyền 
bí kíp hỏi giá trước khi mua) 
khách du lịch…  Anh Hoàng Văn 
Xuân - Phó Giám đốc chi nhánh 
9 cho biết, buổi tối nhóm các 
anh đi vòng quanh thành phố Hạ 
Long tìm quán uống vài ly bia. 
Thế nhưng, điều làm các anh 
ngạc nhiên là mới 21h nhưng 
đường vắng hoe, quán xá, nhà 
nhà đều đóng cửa đi… ngủ. Thông 
qua người quen trong đoàn, các 

bức tượng la hán được làm bằng 
đá xanh chạm khắc điêu luyện. 
Tại ngôi chùa còn có tượng Phật 
Tổ Như Lai đúc bằng đồng nặng 
100 tấn và tháp chuông lớn 
nhất Đông Nam Á, chùa còn có 
ba pho tượng Tam Thế, mỗi pho 
nặng 50 tấn. Bên cạnh đó, chùa 
Ba Vàng có chính điện rộng 
đến 3.500m2. Anh Nghĩa nhận 
xét, chùa miền Bắc rất đẹp và 
cực kỳ rộng lớn, là người hay 
tham quan vãng cảnh chùa anh 
chưa thấy ngôi chùa nào ở miền 
Nam có độ hoành tráng sánh 

ngang bằng chùa Bái Đính và 
Ba Vàng.
    Còn anh Nguyễn Thế Luông - 
lái xe đạt có doanh thu cao nhất 
công ty 2014 kể lại anh ngẩn 
ngơ trước vẻ đẹp kỳ vĩ, phong 
cảnh hữu tình, non xanh nước 
biếc của khu du lịch Tràng An 
khi lên thuyền xuôi dòng Sào 
Khê xuyên qua những dãy núi 
đá vôi, quanh các rừng nguyên 
sinh và rừng lau đi qua 9 hang 
chính với những cái tên rất lạ 
như hang Sáng, hang Tối, hang 
Nấu Rượu… Tiếp tục chuyến đi 

anh mua được ghẹ… sống, cuối 
cùng cũng nhờ được chủ quán nấu 
chín cho bàn các anh “độc ẩm” 
cả quán chỉ có một bàn. Các anh 
còn tiết lộ, ở Hà Nội ngay trước 
cổng khách sạn có quán nước chè 
vài ba chiếc ghế con xập xệ, buổi 
sáng ngồi nhâm nhi, đứng dậy 
được tính với giá 10.000đ/chén, 
trong khi dân bản địa được lấy giá 
2.000đ/chén. Anh Luông cũng bị… 
sốc khi thấy cảnh xe chạy loạn xạ 
tên đường phố Hà Nội, hay tình 
trạng loạn giá taxi, chuyện gọi 3 
chiếc taxi đến cùng một địa điểm 
được tính với 3 giá khác nhau 
lần lượt là 27.000đ, 36.000đ và 
44.000đ khiến nhiều người băn 
khoăn. Chưa hết, khi anh ở lại 
chờ lãnh giải Vô lăng vàng, buổi 
sáng cả nhóm đi đến quán cháo 
lòng gọi 5 tô cháo không, 1 đĩa 
lòng, 2 xị rượu và thêm đĩa phèo 
nhỏ, tất cả được chủ quán tính giá 
cực “mềm”: 450.000đ trong sự 
ngỡ ngàng của 5 vị 
khách. Thức ăn đồ 
uống đã được nuốt 
vào bụng lấy đâu 
ra trả lại cho chủ 
quán, đoàn người 
đành ngậm ngùi 
móc ví. Anh Luông 
bức xúc: “Tui pó 
tay luôn, đĩa lòng 
ở TP.HCM nơi đắt 
nhất cũng tính 
khoảng 100.000đ, 
thế mà Hà Nội tính 
giá trên trời”. Khi 
đi ra Hà Nội, nhiều 
người nhận được lời 
khuyên phải hỏi giá 
trước khi mua hay 
ăn bất kỳ món gì, 
nếu không hỏi giá 
sẽ dễ dàng dính 
chưởng: “Xin lỗi, 
anh không hỏi, em 
“chém”, miễn phản 
kháng”.

    Kết thúc chuyến 
đi, anh Nguyễn 
Quốc Hùng - Giám 

đốc chi nhánh 8 nhận xét: “Phần 
thưởng Chủ tịch HĐQT trao tặng 
là món quà bất ngờ đối với tất cả 
mọi người, ngoài giá trị vật chất 
còn có giá trị tinh thần rất lớn làm 
chúng tôi ấm lòng về cảm nhận 
sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo 
công ty dành cho chi nhánh, lái 
xe. Tour du lịch giúp anh em xả 
stress, tạo nguồn năng lượng mới 
thúc đẩy mọi người tập trung vào 
điều hành, kinh doanh. Và điều 
quan trọng là khi có được phần 
thưởng này nhiều anh em đã hi 
vọng vào điều bất ngờ kỳ diệu 
vào năm 2015. Hiện nay, các chi 
nhánh, ban chỉ huy đội đến lái xe 
không ngửng phấn đấu vươn lên, 
nhiều tài xế chưa lao động hết sức 
mình nay cũng cố gắng tranh đua 
với hi vọng tới tới đạt thứ hạng 
cao. Nhìn chung, cá nhân tôi cảm 
thấy giải thưởng này đã tạo động 
lực cự kỳ to lớn để các anh em 
cùng phấn đấu”. Một chuyến du lịch tuyệt vời

Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm khám phá hành trình 
Hà Nội - Tràng An Ninh Bình - Hạ Long được Chủ tịch 
HĐQT tặng cho 17 cá nhân là ban giám đốc chi 
nhánh, ban chỉ huy đội và các tài xế đoạt giải công 
ty đã được tổ chức hơn một tháng trước. Thế nhưng, 
đến nay các thành viên trong đoàn vẫn mãi lưu 
luyến chuyến đi đầy ấn tượng lần đầu tiên ra Bắc.

NGỌC MINH
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Văn ơi!
    Tao là “Quý râu” đây, cái thằng 
“Bắc Kỳ” mà anh em mình vẫn gọi 
để phân biệt với thằng “Quý Bọ” đó, 
nhớ chưa? 
    Hôm nay xuống ca, nằm ở nhà 
trọ một mình tự nhiên tao nhớ mày, 
nhớ đồng đội và nhớ Trường Sa kinh 
khủng. Người ta bảo ai đã một lần 
đặt chân lên mảnh đất tiền tiêu đó 
thì trong suốt cuộc đời cái cảm giác 
“Tổ quốc linh thiêng” còn lưu giữ mãi 
không thể phai mờ. Vậy mà chúng 
mình đã sống, chiến đấu, gắn bó 
với mảnh đất đó đứa nào ít cũng hai 
năm. Hai năm chắc chắn “Tổ quốc 
linh thiêng” trong mỗi chúng ta lớn 
biết nhường nào. Lớn đến nỗi tao rời 
Trường Sa đã tròn một năm mà tao 
vẫn còn cảm thấy như ở ngoài đó, 
biển vẫn ở ngay bên, vẫn tiếng ì ào 
của sóng, vị mặn của biển khơi mỗi 
khi chiều tà. Vẫn như văng vẳng, í ới 
tiếng của đồng đội gọi nhau từ ven 
bãi biển lúc bình minh. Chao ơi! Nhớ 
Trường Sa trong lòng kiêu hãnh lắm.
    Tao muốn tự tay viết thư cho mày và 

đồng đội thân yêu. Tao chọn cái 
cách liên lạc này thời đại này ít 
người ta chọn vì họ chỉ cần ngồi 
nhà “A lô”, hay vào mạng “chát 
chít” trực tiếp là xong. Nhưng 
có thời gian dài sống ngoài đảo 
tao hiểu được giá trị, sự háo hức 
của đồng đội mình qua những lá 
thư, gói quà nhỏ gửi ra qua mỗi 
chuyến tàu từ đất liền. 
    Văn này! Anh em mình ngòai 
đó vẫn vui khỏe chứ, năm nay 
đơn vị mình có tăng gia được 
nhiều không, vườn rau xanh 
“công trình thanh niên” vẫn tốt 
tươi chứ? thằng “Lâm Củ Chi” 
nghe đâu Tết này hết nghĩa vụ 
phải vào đất liền.
    Mày cũng còn mấy tháng nữa 
phải không? Tao vẫn nhớ hôm 
tiễn tao về trên cầu tàu nắm tay 
tao mày hỏi: 
    - Ra quân về làm gì?
    Tao bảo: Lái xe
    Mày bảo: Quê mày trồng toàn 
lúa, lái xe chạy ở đâu?
    Tao nói: Thích nghề lái xe thì 

ở đâu có xe thì mình chạy, xe nó 
đưa mình đi theo, vậy mà đúng 
mày ạ.
    Tháng trước “a lô” cho mày 
có ít thời gian, chẳng nói được 
nhiều. Hôm đó nghe mày nói 
xuất ngũ mày cũng học nghề 
lái xe. Hay lắm! cứ hoàn thành 
nghĩa vụ đi rồi “anh mày” đây 
sẽ “chỉ giáo” cho nghe chưa, vì 
anh mày cũng đang lái xe ở Sài 
Gòn, Tp.Hồ Chí Minh đấy, thỉnh 
thoảng tao còn chạy qua cái làng 
ven đô Hiệp Phước - Nhà Bè của 
mày nữa kìa vì hiện tại tao là tài 
xế taxi, một “chiến binh” mới 
của Vinasun, thương hiệu quá 
nổi tiếng mày còn lạ gì, phải 
không?
    Đây tao kể “hành trình” từ anh 
“lính đảo” đến với nghề lái xe 
taxi của tao cho mày hình dung 
để khi về mà “học tập” nha.
    Xuất ngũ tao về quê ngoài 
Bắc một tháng “xả hơi” sau đó 
vào Sài Gòn học nghề lái xe tại 
trường trung cấp nghề quân khu 

VĂN QUÝ
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THƯ GỬI TRƯỜNG SATHƯ GỬI TRƯỜNG SA

7 ở quận 10. Vừa học nghề vừa đi làm 
hồ để kiếm sinh nhai. Được cái là 
tiền phí học nghề được miễn cho bộ 
đội xuất ngũ nên cũng đỡ lắm. Nhận 
bằng lái xe B2 tao đến Vinasun Taxi 
đăng ký việc làm. Lúc đó tao nghĩ 
mình là dân nhập cư, bằng B2 mới 
“ toe” chắc muốn vào lái xe ở hãng 
lớn như Vinasun thì thế nào cũng phải 
“này… nọ” mới xong. “Nghĩ vậy mà 
không phải vậy” mày ạ. 
    Ngay buổi đầu tiếp cận tao đã có 
cảm giác của sự văn minh trong cách 
tuyển lao động của công ty.
    Đến Phòng Đào Tạo Tuyển Dụng 
Vinasun hỏi xin việc, nhân viên ở đây 
phát cho mình bộ hồ sơ miễn phí và 
hướng dẫn cách thức làm từng bước 
rất cụ thể và nhiệt tình rồi họ thông 
báo ngay tiêu chuẩn đầu vào của lái xe 
của Vinasun là không nhận ứng viên 
có hình xăm. Hồ sơ phải có giấy sức 
khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện 
trở lên cấp và kèm giấy xác nhận đã 
“ tét” “heroin âm tính”. Ngoài ra bộ 
hồ sơ cần có giấy xác nhận của cơ 
quan công an về hạnh kiểm và tính 
hợp pháp của người xin lao động. Khi 
hồ sơ hoàn tất tao đến nộp và được 
phỏng vấn, kiểm tra hình xăm trực 
tiếp đạt rồi họ cấp cho cái giấy hẹn 
ngày kiểm tra sát hạch lại tay lái, đạt 
sát hạch thì đóng tạm ứng 700 ngàn 
đồng cho hai bộ đồng phục lao động 
để đi... học.
    Tao hỏi họ: Học gì? 
    Họ bảo: Học nghiệp vụ taxi
    Tao nói: Biết lái xe rồi là chạy được 
taxi chứ có gì phải học
    Họ bảo: Biết lái xe chứ chưa biết 
taxi nên phải học.
    Tao hỏi: Học bao lâu?
    -Tám ngày, học xong thi đạt mới 
tiến hành ký hợp đồng thử việc hai 
tháng, được cấp hai bộ đồng phục lao 
động, sau hai tháng “ô kê” thì được 
ký hợp đồng lao động chính thức. Khi 
ký hợp đồng chính thức thì được công 
ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt 
buộc theo luật lao động.
    Văn này! Lúc đầu tao tưởng “taxi 
có gì mà phải học” vậy mà tám ngày 
ấy đối với tao thật bổ ích cho cái nghề 
của mình mày ạ.
    Này nhé, tao điểm qua cái chương 
trình học để mày hình dung:

    Tao được học về Tổng quan 
taxi, để nhân viên biết được 
về sự cạnh tranh gay gắt trong 
kinh doanh taxi ở Việt nam để 
mỗi nhân viên lái xe tự xác 
định nhiệm vụ và trách nhiệm 
của mình trong việc kinh 
doanh taxi , biết thêm cả mấy 
cái “thằng” taxi áp dụng công 
nghệ mới hiện nay như “thằng 
Uber” “ thằng Grab taxi” làm 
ồn ào trong giới taxi mấy tháng 
qua. Học viên được tìm hiểu 
về quá trình hình thành phát 
triển và quy mô hiện tại của 
công ty mình làm việc, cách 
thức chia tỷ lệ doanh thu gữa 
công ty và lái xe, được nghe 
những nội dung về giao tiếp 
ứng xử và đạo đức nghề nghiệp 
của lái xe taxi rất thú vị. Tài xế 
Vinaun được hướng dẫn, huấn 
luyện một cách bài bản như 
kiến thức nghiệp vụ về tổng 
đài, thanh toán Online qua thẻ 
ngân hàng trên máy POS, cách 
thức thao tác đồng hồ tính 
tiền, kỹ thuật và bảo dưỡng 
xe ô tô, kiến thức về văn hóa 
giao thông rồi hàng loạt các 
quy trình của lái xe trong kinh 
doanh taxi như quy trình phục 
vụ khách hàng, quy trình tác 
nghiệp tại điểm tiếp thị, quy 
trình giao nhận ca rồi cả cách 
thức xử lý tình huống phát sinh 
trong kinh doanh taxi. Ôi toàn 
là kiến thức bổ ích cho nghề 
lái xe taxi.
    Như vậy tao đã “cầm lái” 
được gần ba tháng, giờ quen 
rồi vui lắm. Vui vì tao tiến bộ 
khá nhanh do mình “lượm” 
được kiến thức trên lớp. Khi 
xuống đội kinh doanh lại 
tranh thủ học thêm được kinh 
nghiệm của mấy ông lính cũ 
nữa nên doanh thu ngày càng 
tăng và ổn định. Mày tính 
mỗi ca trung bình tao “ bỏ 
túi” được bảy tám trăm là “ô 
kê” rồi. Làm có tiền nên cũng 
ham càng thấy yêu nghề. Tao 
tính Tết này ôm xe chạy luôn 
không về quê nữa, tao nghe 
nói chạy Tết “sướng” lắm. 

À còn một lý do nữa mà tao 
muốn ở lại thành phố lúc giao 
thừa mày muốn biết không? 
Tao kể chuyện này, mày nghe 
đừng cười. Chuyện thế này: 
Hôm Tết Dương lịch vừa rồi 
đúng ca tao chạy, gần đến lúc 
giao thừa tao cho xe chạy qua 
Thủ Thiêm đậu xe chờ xem 
bắn pháo hoa (pháo bông). Ôi 
thật tuyệt, vì lần đầu tiên trong 
đời tao được xem trực tiếp bắn 
pháo hoa, từ nhỏ đến nay chỉ 
được xem qua ti vi. Sống và 
học ở quê, hết lớp 12 là vào 
lính ra đảo, mà người ta có bao 
giờ mang pháo hoa về quê tao 

bắn đâu mà được xem. Thấy 
tao háo hức, suýt xoa, “mắt 
chữ O, miệng chữ A” cảm xúc 
như một đứa trẻ mỗi khi bầu 
trời bung ra những màn pháo 
hoa rực rỡ. Hai cô bé đứng bên 
cạnh cười chọc vui thích thú. 
Mày biết không bây giờ một 
trong hai ả đó tao đang quen 
đó mày. Tết này nhất định tao 
sẽ đưa nàng lên taxi đi xem 
pháo hoa cho “oai”. 
    Thôi nha!
    Ráng đi, hết nghĩa vụ về học 
lái xe rồi vào Vinasun mà chạy, 
“anh mày” sẽ “chỉ giáo” cho, 
tiến bộ ngay thôi mà.
    Chúc mày và anh em trong 
đơn vị ngoài đó ăn tết vui và 
chắc tay súng bảo vệ biển trời 
quê hương, vinh dự và tự hào. 
Nhớ mày và đồng đội lắm lắm. 
Nhớ Trường Sa thân yêu. 

Sài Gòn Tết Ất Mùi!
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Lái taxi nhiều tiền lắm à?
    Bác tài tên Tuấn kể rằng trong 11 
năm đi lái taxi, khách tốt tính hay 
“xấu bụng” anh đều đã gặp. Có lần 
buổi tối anh chở một cô khách nữ 
dáng vẻ bình dân. Tiền cước báo 
440.000đ, vị khách đưa tờ 500.000đ 
kêu anh thối chẳn 50.000đ, thay vì 
thối lại 50.000đ mắt nhá nhem anh 
đưa nhầm tờ 200.000đ. Vị khách hỏi 
lại:
    - Anh lái taxi nhiều tiền lắm hả?
    - Đâu có chị, khổ quá mới đi chạy 
taxi kiếm tiền, giàu có ai thức đêm 
hôm chị ơi!
    - Vậy sao?
    - Đúng… đúng, tui phỉnh chị làm gì?
    - Thế à, thế mà tôi cứ tưởng… anh 
đưa tôi những 200.000đ này - Cô 
khách lẩm bẩm.
    - Hả? - Anh Tuấn quay ngoắc ra sau 
như bị điện giật.
    - Anh giàu thiệt, còn bo lại cho 

đó chị còn có cơ hội chở hai ông này 
2 lần nữa trong tình trạng tỉnh táo 
nhưng hai ông chẳng nhắc gì đến 
khoản tiền thiếu hụt đã trả chị, phần 
chị Hằng cũng không nhắc lại vì chị 
không biết đòi tiền tiếng Anh nói 
làm sao. 
    May mắn hơn chị Hằng, anh 
Hùng gặp được vị khách “ta” có ưu 
điểm thiệt thà vượt trội. Hơn 1 giờ 
sáng anh chở một cô gái ngà ngà say 
từ quán bar, Q.1 đi về CMT8. Đi gần 
đến nơi cô gái bỗng giật bắn người la 
lên: “Bác tài cho tui xuống xe, tui hết 
tiền trả taxi…”. Anh… run rẩy nhìn 
cước đồng hồ trên 50.000đ, bỏ cô 
gái giữa đường anh sợ cô nguy hiểm, 
anh Hùng thở dài “giúp người giúp 
cho trót”, anh nói: “Để tui chở cô về 
tới nhà, tiền taxi cho cô luôn”. Đến 
nơi cô gái bước thấp bước cao vẫn 
còn “tỉnh táo” ghé sát mặt bác tài nói 
“Tui nhìn kỹ mặt anh để bữa khác trả 
tiền”. Anh Hùng cười như mếu chỉ 
mong sớm tống con sâu rượu chân nọ 
đá chân kia. Anh chờ tới khi cô gái 
dừng lại trước một ngôi nhà trong con 
hẻm đập cửa, trông thấy có người ra 
mở cửa dìu cô gái vào anh mới yên 

Mất tiền
vì những lý do… trời ơi

tôi - Cô khách mỉm cười cầm tờ 
200.000đ phất phơ trước mặt 
anh.
    - Xin lỗi chị, tôi nhầm… - Anh 
Tuấn ảo não.
    Xuống xe, vị khách còn tốt 
bụng dặn dò “Khi thối tiền anh 
cẩn thận một chút, không phải 
ai cũng tốt bụng như tôi trả lại 
cho anh đâu”. Nghe câu nói chí 
tình ấy, lòng bác tài Tuấn cảm 
thấy ấm lại. Thế nhưng, đúng 
như những gì vị khách cảnh 
báo, một buổi chiều nọ anh đón 
một cô khách còn trẻ ăn mặc 
sang trọng bồng con nhỏ đi từ 
Q. Phú Nhuận đến nhà hàng 
Lion, Q.1 dự tiệc, khi thối tiền 
anh đưa nhầm, cô khách đang 
bồng con đi vào nhà hàng nghe 
bác tài réo rắt “Chị ơi, tui thối 
lộn tiền, dư của tui”, cô khách 
không thèm ngoái đầu mà cố 

bước vội vào nhà hàng. Bác 
tài Tuấn kết luận: “Nhầm có 
mấy chục ngàn đồng mà cô ta 
chạy trối chết, đúng là không 
phải người nào cũng tốt, không 
thể đánh giá qua vẻ bên ngoài 
được”.

Không trả tiền vì tội 
dám cãi… đàn ông
    Khác với anh Tuấn, chị Hằng 
mất tiền vì rơi vào hoàn cảnh bất 
khả kháng. Hơn 4 giờ sáng chị 
đón hai ông khách người ngoài 
liêu xiêu đi ra từ quán Bar trên 
đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 đi 
về Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, 
tiền cước hơn 100.000đ, nhưng 
hai vị khách móc hết các túi 
moi ra được 40.000đ đưa cho 
chị, chị Hằng đành chấp nhận 
khoản tiền trên, chị tự nhủ: lấy 
tiền bo trong ngày đắp qua. Sau 

tâm cho xe lăn bánh. 
    Trường hợp của chị Hậu còn 
bi kịch hơn, tiền mất khách đi 
luôn mà chị vẫn còn tròn mắt 
kinh ngạc. Hơn 23h chị Hậu 
đón 5 người khách, trong đó có 
4 nam 1 nữ, cả nhóm đi từ ngã tư 
Hàng Xanh., Lên xe xảy ra một 
cuộc tranh cãi về việc đi đến đâu 
trước:
    - Bác tài cho về Nguyễn Đình 
Chiểu trước - Một chàng điển trai 
lên tiếng.
    - Không, chị cho tôi về Lý 
Thái Tổ trước rồi chở mấy anh về 
Nguyễn Đình Chiểu sau.
    - Vậy đi Lý Thái Tổ trước ưu 
tiên phụ nữ chứ ạ? 
    Cảm thấy cuộc tranh cãi 
“không hồi kết” chị Hằng gợi ý.
    Cả nhóm im lặng, chị nghĩ “im 
lặng là đồng ý” chị Hằng cho xe 
trực chỉ về Lý Thái Tổ đưa cô gái 
về trước. Khi xe ngừng trước con 
hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, 
thay vì trả tiền chàng đẹp trai lúc 
nãy lên tiếng mắng chị lời lẽ… 
triết lý: 
    - Thứ nhất, chị không tôn trọng 
ý kiến của tôi, tôi kêu chị về 
Nguyễn Đình Chiểu trước sao chị 
không nghe? Thứ hai, tôi thường 
đi xe 98.000đ, chị chở bà kia về 
trước nay tiền xe đến 108.000đ, 
tôi không trả.
   Chị Hằng sững sờ: 
 - Trời, các anh chị cãi nhau 
không thống nhất đi nơi nào 
trước tôi khó xử đưa gợi ý, mọi 
người đồng ý không ai lên tiếng 
có nghĩa là đồng ý, vả lại người 
ta là phụ nữ các anh phải ưu tiên 
chứ, các anh là đàn ông mà?
    - Đó là suy nghĩ của chị, không 
phải của chúng tôi, tôi không trả 
tiền - Nói xong anh ta mở cửa xe 
đi mất.
    Chị Hằng kinh ngạc trân trối 
nhìn theo bóng dán anh ta mất 
hút trong con hẻm. Chị bức xúc: 
“Lần đầu tiên tôi gặp gã đàn 
ông so đo ích kỷ như vậy, anh ta 
lấy cớ quỵt tiền xe, số tiền cũng 

chẳng nhiều nên tôi không báo 
công ty, xem như bỏ tiền đi học 
để biết thêm một dạng người”. 

Nhầm bác tài là khách 
mua “hoa”
    Trớ trêu và đen đúa hơn anh 
Tuấn chị Hậu, anh Long mới ra 
nghề chưa lâu đã bị mất tiền lại 
còn bị khách bắt phải chở về 
đúng nơi xuất phát. Lúc đó đường 
Nguyễn Thị Minh Khai còn cho 
lưu thông 2 chiều, hơn 22 giờ 
đêm anh chạy ngang công viên 
Tao Đàn thì có 1 nhóm 4 - 5 cô 
gái ngoắc xe. Xe vừa ngừng một 
cô gái bước lên, anh Long hỏi:
    - Đi mấy người?
    - Một mình em à - cô gái nhanh 
chóng trả lời.
    - Đến đâu em?
    - Khách sạn gần nhất.
    - Khoảng 10 phút sau, bác tài 
Long lên tiếng: Đến nơi rồi em.
    - Đi vô anh.
    - Ủa, vô đâu? Em cho anh tiền 
xe.
    - Không phải anh kêu em đi 
khách sạn à?
    - Tui chạy taxi, tui kêu cô hồi 
nào?
    - Anh ngừng xe.
    - Thì cô ngoắc đón xe.
    - Trời, tui ngoắc khách đó, cha 
nội.
    - Tui không biết, trả tiền xe 
đây.
    - Tui chưa mở hàng tiền đâu 
có, thiệt xui xẻo. Bây giờ ông 
phải chở tui về chỗ cũ để tui còn 
mần ăn.
    Anh Long đành ngậm ngùi chở 
cô gái về lại nơi xuất phát. Anh 
bực mình vì mất tiền xe vừa buồn 
cười cho cái sự nhầm lẫn tai hại 
từ hai phía. Sau này thông qua 
đồng nghiệp anh biết được nơi đó 
là điểm nóng mần ăn của các cô 
gái bán hoa. Anh Long nói: “Bây 
giờ tụ điểm đó đã được công an 
dẹp sạch nhưng câu chuyện này 
mãi mãi là kỷ niệm vui trong đời 
hành nghề lái taxi của tui”. 

MỸ HẠNH

Theo các bác tài, đời lái taxi có 
lắm chuyện xảy ra trong hành 
trình chở khách. Trong đó có 
những trường hợp các bác tài 
mất tiền vì những lý do trời ơi: 
do nhầm tài xế thành khách 
làng chơi, nhóm khách giành 
giật nhau nơi đến, mất tiền vì 
khách xỉn nhẵn túi, thối nhầm 
dư tiền…. Dưới đây là vài trường 
hợp điển hình mà các tài xế taxi 
không mong gặp trong những 
ngày kinh doanh Tết 2015
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    Dù ở phương Đông hay phương Tây đều 
xem con dê đực là biểu tượng tràn đầy sinh 
lực tình dục vì trong một đàn chỉ cần một 
anh dê đực đủ sức quản lý cả đàn vài chục 
dê cái. Sức hoạt động đáng nể này được liên 
tưởng và ám chỉ những người có máu hám 
gái, bị xem là đại diện cho thói dâm đãng 
với hình tượng con dê già. Dân gian có câu 
chê “Bươm bướm mà đậu 
cành bông / Đã dê con 
chị lại bồng con em”
    Nhưng tại sao lại dùng 
từ “máu dê” và “máu 
35” để chỉ những người 
có biểu hiện, hành động 
sàm sỡ đối với người 
khác giới? Câu mắng cửa 
miệng: “Đồ 35!” dành 
cho những vị vốn mang 
máu dê trong người. Giữa 
con số 35 với con dê có 
liên hệ gì với nhau? 
    Có người “tán” rằng xứ 
Ninh Bình nổi tiếng đặc 
sản dê núi, mà biển số xe 
của Ninh Bình mang số 
35! Đó chỉ là chuyện nói 
theo sau này, chứ chuyện 
“dê 35” được thừa nhận 
từ rất lâu ở miền Nam mà xuất xứ từ một 
nguyên cớ rất không dính dáng đến máu dê 
xồm mà chỉ dính đến máu... cờ bạc!
     Nguyên do như sau:
    Trước năm 1954, ở Sài Gòn - Chợ Lớn, 
có hai chỗ đánh bạc rất nổi tiếng, đó là các 
sòng Kim Chung và sòng Đại Thế Giới.
     Trong số các trò chơi cờ bạc đó, có một 
trò gọi là Xổ số đề, tức là xổ các cặp số đã 
được đề trên các tấm vé.
    Mỗi vé có hai con số, từ 00 đến 99. Cứ 
sau khi bán hết một đợt vé người ta lại “xổ”, 
tức bắt thăm xem vé nào trúng. Nếu trúng 
thì một đồng ăn bảy mươi đồng.
    Như vậy là Ban tổ chức (nhà thầu) được 

lời 30% mỗi lần xổ, bởi từ 00 đến 99 có 100 
vé. Giả sử mỗi vé ghi giá 1 đồng thì thu được 
100 đồng, thì Thầu chỉ phải trả có 70 đồng 
mà thôi, tức là còn lời được 30 đồng - một 
con số rất lớn khó tưởng tượng nổi! Lời 30%!
    Khi thông báo số trúng, để tăng thêm 
phần hấp dẫn, người ta treo những tấm bảng 
thật lớn đã cuộn tròn sẵn giống như những 

cuộn lịch, treo thật cao 
trên các cây cột, ai ai 
cũng nhìn thấy.
    Bốc thăm trước mặt 
một số người làm nhân 
chứng xong, xổ ra số 
35 trúng chẳng hạn, 
họ hô lên trên loa bằng 
cả tiếng Tàu lẫn tiếng 
Việt: “Xập Xám Ửng... 
Ba Mươi Lăm...”. Lúc 
đó, một người ở trên 
cao dùng kéo cắt hoặt 
đốt sợi dây cột tấm 
bảng mang số 35 đã 
cuộn được xổ xuống, 
dưới hai con số đó có 
kèm theo hình vẽ một 
con dê đực, hai sừng 
cong lên cùng với 
chòm râu dê!

    Vì sao có hình vẽ con dê? Người ta lý luận 
rằng vì người Hoa thời đó ít người đọc được 
các con số dùng trong tiếng Việt, mà dân cờ 
bạc người Việt cũng có nhiều người dốt, chữ 
cắn làm đôi cũng không biết. Do vậy người 
ta cẩn thận kèm theo mỗi con số là một hình 
vẽ, để ai muốn coi số cũng được mà coi hình 
cũng được.
    Ví dụ: số 35 họ vẽ con dê, số 09 họ vẽ con 
cá lớn, số 11 họ vẽ con cá nhỏ, số 14 vẽ con 
chó, số 16 vẽ con bướm, v.v...
    Trong các chiếc vé cũng vẽ như vậy. Đây 
chỉ là những hình vẽ vô tình, dùng riết thành 
quen vậy thôi, chứ giữa con số 35 và con dê 
không có liên quan gì đến nhau cả.

xe sẽ gặp tai nạn. Vì vậy, lái xe 
thường ngăn chặn ngay từ đầu 
nếu khách có hành động muốn 
chải đầu trên xe.

Gác chân lên táp lô:
    Các lái xe cho rằng, trong 
nhà có bàn thờ, trong xe có 
táp  lô nên đó là… bàn thờ của 
lái xe, là nơi trang trọng được 
tài xế chú ý. Việc gác chân lên 
táp lô kiêng kỵ tuyệt đối. Nhiều 
khách vô ý gác chân tài xế sẽ 
nhẹ nhàng nhắc nhở. Ngoài ra, 
hành động gác chân lên táp lô 
người đi đường vô tình nhìn thấy 
rất mất thẩm mỹ.

Gặp khách
    Điều các tài xế mong muốn 
nhất là gặp vị khách sang trọng, 
vui vẻ, nét mặt tươi cười rạng 
ngời ngay trong cuốc mở hàng 
đầu năm. Như vậy ca kinh 
doanh sẽ thành công, tậm trạng 
tài xế thoải mái nhẹ nhàng 
kinh doanh sẽ hiệu quả. Điều 
này cũng là điềm báo trước 
một năm kinh doanh thuận lợi, 
may mắn. Tuy nhiên, bản thân 
tài xế không nhăn nhó, tỏ thái 
độ khi khách khi gần, phải 
thoải mái nhiệt tình với khách 
tránh tình trạng làm khách khó 
chịu complain. Đặc biệt, cuốc 
mở cửa gặp người say xỉn mất 
kiểm soát hay gây sự, các bác 

tài thường nhanh chóng tìm mọi 
cách để khách không mở miệng 
phàn nàn chửi mắng khiến cả 
năm bị “ăn chửi”.

Cúng mùng 2:
    Ngày thường lái xe chỉ cúng 
hoa quả nhưng mùng 2 Tết hầu 
nhưng tài xế đều cúng “hoành 
tráng” với con gà, trái cây, giấy 
tiền với ước muốn một năm 
suông sẻ, xe ít hư hỏng, kinh 
doanh thuận lợi. 

Không kiêng chuyện lì xì 
    Hầu hết lái xe thích được 
nhận lời chúc và lì xì may mắn 
trong cuốc khách mở cửa, như 
vậy cả ngày sẽ thường xuyên 
nhận được lì xì. Ngoài ra, các 
tài xế cũng mong muốn cuốc xe 
thứ hai khách đi xa hơn cuốc mở 
hàng, điều này giúp tài xế phấn 
chất tinh thần, siêng năng kiếm 
khách không mệt mỏi.

    Anh Nguyễn Văn Tuấn - đội 
trưởng đội 57 cho biết: Nghề này 
phải tâm linh, vì vậy trong năm 
mới đồng nghiệp và khách luôn 
dành cho nhau những lời chúc tốt 
đẹp mang lại thuận lợi, may mắn 
cho cả năm. Tránh đùa giỡn quá 
trớn nói điều xấu gây xui rủi. Tóm 
lại, có kiêng có lành.  

Tại sao con dê mang số 35

Năm dê kể chuyện dêNhững điều tài xế kiêng kỵ trong ngày Tết
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“

Ngày Tết, theo phong tục người Việt sẽ có 
những điều kiêng kỵ nhằm mang lại may 
mắn trong năm mới. Trong nghề taxi cũng có 
những điều làm và không nên làm trong ngày 
Tết, theo các bác tài những điều kiêng kỵ này 
nếu xảy ra nhẹ thì ảnh hưởng đến tâm trạng 
tài xế gây khó khăn trong việc đưa đón khách 
hoặc “vận” vào ngày kinh doanh, thậm chí 
cả năm không gặp may mắn.

Kiểm tra bằng lái:
    Điều này hoàn toàn kiêng kỵ trong 
ngày kinh doanh đầu năm, thậm chí 
là buổi sáng sớm lên ca. Theo cánh 
tài xế nếu bị ban chỉ huy đội kiểm tra 
bằng lái cả ngày kinh doanh trước 
hay sau cũng “dính chưởng” công 
an đòi xuất trình giấy tờ, cả năm xui 
xẻo được công an giao thông “chiếu 
cố”. Vì vậy các lái xe “hận” nhất là 
câu “Bằng lái đâu? Đưa coi” vào đầu 
năm mới. 
  
Xe xì lốp:
    Nhũng ngày cuối cùng của năm 
các bác tài tranh thủ đưa xe về xưởng 
kiểm tra, sửa chữa, làm mới những 
chỗ trầy xước, hỏng hóc nhằm tránh 
tối đa trường hợp đầu năm xe bị hư 
hỏng. Anh Châu Quang Minh, đội 
57 tiết lộ, mặc dù ai cũng biết xe hư 
là chuyện khó lường nhưng sáng đầu 
năm lên ca thấy bánh xe xì lốp, hư 
hỏng là mệt rồi, cả năm sẽ gặp vận 
đen xe hư,  không suông sẻ.

Nói chuyện
    Những phát ngôn đầu năm sẽ 
ảnh hưởng đến những chuyện xảy 
ra trong suốt 1 năm. Để tránh những 
điều xui xẻo đồng nghiệp tránh nói 
với nhau những câu bông đùa như: 
đầu năm ra đường coi chừng; hôm 
nay chạy nhiêu đó đủ rồi nghen; đưa 
đò vui vẻ, ế à….. Đó là những từ ngữ 
không may mắn, mang lại điềm xui 
cả năm, thay vào đó mọi người phải 
dùng những lời chúc tụng nhau năm 
mới vui vẻ, vạn sự như ý, mọi việc 
hạnh thông để mang lại những điều 
may mắn cho nhau trong cả năm.

Chải đầu:
    Chải đầu trên xe là điều kiêng kỵ 
tuyệt đối trong ngày Tết và cả ngày 
thường. Theo các tài xế đây là điềm 
gở và xui xẻo mà xe sẽ gặp phải trên 
suốt hành trình, nó báo trước việc 

Góc tài xế50
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