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

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Chuyện nhỏ... mà không nhỏ

Tài xế Tạ Duy Thanh
Đi biển cực khổ hơn lái taxi 

Nữ tài xế Thái Thị Thu Hiền
Tự kiếm tiền sống thoải mái
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Tổng Giám đốc Đặng Thị Lan Phương
Cúp Bông hồng Vàng 2013

Những tình huống khó đỡ

Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) phối 

hợp chỉ đạo. 
    Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh doanh nhân nữ Việt 
Nam có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp 
tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Lễ tôn vinh năm nay 
có 100 nữ doanh nhân được nhận Cúp Bông hồng Vàng. 
   Được khởi xướng từ năm 2005, đến nay giải thưởng đã trở thành 
một động lực quan trọng để các nữ doanh nhân Việt Nam phấn đấu 
và cống hiến ngày càng nhiều cho xã hội.
    Năm 2013, tiêu chí bình chọn của Giải thưởng “Nữ Doanh nhân 
Việt Nam tiêu biểu 2013 - Cúp Bông hồng Vàng” tiếp tục bao gồm 
nhóm tiêu chí đánh giá thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân 
lãnh đạo/ làm chủ và nhóm tiêu chí liên quan đến doanh nhân. 
Đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí ổn định sản xuất kinh doanh, 
phát triển bền vững trong đó yêu cầu bắt buộc doanh thu của doanh 
nghiệp phải tăng trưởng liên tục trong 3 năm liên tiếp từ 2011 đến 
2012, và khả năng tăng trưởng ước tính trong năm 2013. Qua 6 lần 
tổ chức, đã có 204 nữ doanh nhân được trao tặng Cúp Bông Hồng 
Vàng và họ ngày càng khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Với ý nghĩa đó, “Bông Hồng Vàng” không 
chỉ là một giải thưởng mà còn là một động lực, khích lệ tinh thần 
kinh doanh của phụ nữ, đóng góp thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đặng Thị Lan Phương vừa được trao tặng Cúp Bông hồng 
Vàng tại Lễ tôn vinh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013” vào ngày 
01/03 tại khách sạn Daewoo - Hà Nội.
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Thực tế ở Vinasun vai trò nữ 
lao động đóng vị trí rất quan 
trọng. Đó là những lái xe 

giỏi, những tổ trưởng lái xe, những 
nhóm trưởng điều hành khu vực 
điểm tiếp thị, là những cán bộ chủ 
chốt: trưởng phó phòng, phó giám 
đốc xưởng, phó giám đốc phụ trách 
chuyên môn, giám đốc khối… 
   Những vị trí quản lý quan trọng 
trong công ty đều có mặt những 
gương mặt khả ái của phái yếu. Đó 
là những bông hồng tự khẳng định 
từ chính năng lực chuyên môn của 
mình mà không cần đến sự ưu tiên 
đặc biệt nào.
Xuất sắc từ CEO…
    Đầu tháng Ba vừa qua, Tổng 
Giám đốc Đặng Thị Lan Phương 
được trao Cup Bông Hồng Vàng 
dành cho 100 nữ doanh nhân Việt 
nam tiêu biểu. Trước đó, giữa tháng 

1/2014, bà cũng được tôn vinh 
trong TOP 50 nhà lãnh đạo do-
anh nghiệp xuất sắc nhất.
    Cup Bông Hồng Vàng dành 
cho 100 nữ doanh nhân Việt 
nam tiêu biểu là giải thưởng 
danh giá với tiêu chí bình chọn 
ngoài thành tích xuất sắc trên 
mọi hoạt động liên quan đến 
xây dựng, phát triển doanh 
nghiệp, đóng góp cho kinh tế - 
xã hội của đất nước và nâng cao 
đời sống của người lao động thì 
còn đặc biệt chú trọng đến các 
tiêu chí ổn định sản xuất kinh 
doanh, phát triển bền vững, 
trong đó bắt buộc doanh thu của 
doanh nghiệp phải tăng trưởng 
liên tục trong 3 năm liên tiếp. 
Cúp Bông hồng Vàng với sự ghi 
nhận tôn vinh của cả cộng đồng 
dành cho thành công và đóng 

góp của những nữ Doanh nhân 
Việt Nam hy vọng sẽ trở thành 
một động lực để các chị tiếp tục 
cống hiến tài năng, trí tuệ của 
mình trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước.
   Tiêu chí chọn lựa TOP 50 dựa 
trên 3 năng lực cốt lõi của nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp (không 
phân biệt giới), bao gồm hiệu 
quả kinh doanh thể hiện qua 
kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, năng lực phát triển đội 
ngũ thể hiện qua các chính 
sách quản lý và phát triển nhân 
sự và năng lực sáng tạo đổi mới 
thể hiện qua các sáng kiến, cải 
tiến, sáng tạo trong kinh doanh 
của nhà lãnh đạo. Mục đích của 
việc xếp hạng TOP 50 nhằm 
trân trọng và tôn vinh những nỗ 
lực của các doanh nhân Việt để 
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THANH KIỀU

CHÀO MỪNG 104 NĂM 
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3: 

Nếu trước đây vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt Nam luôn lép vế trước phái mạnh của quý ông thì 
hiện nay cùng với phong trào phụ nữ thế giới vận động “bình đẳng giới” một cách mạnh mẽ, phái yếu 
nước ta đã thật sự trở thành nguồn lực mạnh. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, phụ nữ cả 
nước đã làm tốt nhiệm vụ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng thời được tạo điều kiện tham gia và đạt 
thành tích tốt trong các hoạt động chung trên quan điểm bình đẳng giới…

Quyền lực mềm
                  của phe thiểu số 
Quyền lực mềm
                  của phe thiểu số 
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họ tiếp tục cống hiến mang lại 
những giá trị to lớn cho nền kinh 
tế.
… đến tập thể nữ CBNV
    Tuy chỉ chiếm tỉ lệ 7,1% trong 
gần 14.000 cán bộ nhân viên, 
1.000 nữ lao động tại Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam giữ vai trò 
quan trọng trong điều hành kinh 
doanh. Nếu tỉ lệ nữ trong đội ngũ 
lái xe taxi chỉ gần 0,7% thì tỉ lệ 
nữ lao động tại khối văn phòng 
và phục vụ kinh doanh chiếm 
30,3%. Đặc biệt, có đến 23 nữ 
cán bộ quản lý điều hành từ phó 
phòng trở lên chiếm tỉ lệ 19%... 
    Có một sự trùng hợp khá chính 
xác giữa thực tiễn tại công ty với 
kết quả nghiên cứu mới nhất của 
Trung tâm Nghiên cứu kinh tế 
và kinh doanh Anh (CEBR) cho 
thấy sự liên kết mạnh giữa bán 
cầu trái và phải của não bộ giúp 
những người phụ nữ làm kinh 
doanh có hướng giải quyết công 
việc quyết đoán và sáng suốt 
hơn. 
    Ngoài ra, tố chất cần cù, bền 
bỉ cũng như sự mềm mỏng và 
cẩn thận để nữ lao động là sự 
lựa chọn ưu tiên trong những 
công việc phù hợp như tổng đài 
viên (chiếm tỉ lệ 69,6% nhân 
viên Tổng đài), kế toán (chiếm tỉ 
lệ 63,6%) hoặc bộ phận may ở 
xưởng sửa chữa ô tô Thành Danh 
(chiếm tỉ lệ 25,4%)… Những 
bóng hồng cũng là hình ảnh 
quen thuộc đại diện cho Vinasun 
Taxi phục vụ khách hàng tại các 
điểm tiếp thị với tỉ lệ gần 30%...
    Lao động nữ tại Vinasun mặc 

dù có sự quan tâm hỗ trợ tốt của 
đồng nghiệp nam và chính sách 
của công ty nhưng họ vẫn tự thân 
nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Họ 
cũng dậy sớm để đến điểm giao 
ca đúng giờ, cũng dầm mưa dãi 
nắng ở điểm tiếp thị, cũng miệt 
mài kinh doanh, tạo dựng thương 
hiệu… Vì vậy, phái yếu dù là 
thiểu số vẫn chiếm tỉ lệ cao đạt 
danh hiệu Lao động xuất sắc so 
với đồng nghiệp phái mạnh đa 
số. 
… và nữ lái xe…
    Lọt thỏm giữa rừng gươm - hơn 
một vạn lái xe nam - 76 bông 
hồng là tay lái lụa của Vinasun 
Taxi không thiếu những anh thư 
“sát thủ”. Và không ai xứng đáng 
hơn Nguyễn Thị Ngọc Thạch ở 
Chi nhánh Vinasun Đồng Nai. 
    Ba năm trước, ngày 1/3/2011, 
Ngọc Thạch vào lái xe taxi Vina-
sun mà lòng trĩu nặng vì nợ nần 
làm ăn thua lỗ. Người phụ nữ Tây 
Ninh ấy kiên trì vượt qua bao 
khó khăn miệt mài kinh doanh 
và tự học tiếng Trung, tiếng Hàn 
để giao tiếp với khách thuận lợi. 
Sự yêu nghề và chí thú với nghề 
đã đưa chị vào danh sách kiện 
tướng doanh thu cấp công ty liên 
tục trong 2 năm qua. Trước thành 
tích doanh thu đặc biệt đáng nể 
của chị, lái xe đạt giải doanh thu 
cao nhất công ty 2013 Nguyễn 
Thế Luông cũng khâm phục.
    Những nữ lái xe kỳ cựu ở Vi-
nasun Taxi như các chị Lý Như 
Đình (đội 17), Nguyễn Thị Quốc 
Cẩm (đội G2), Phan Kim Huyền 
(đội 28) hay những cặp vợ chồng 
cùng lái taxi như Trần Thị Bích 
Phượng - Lê Hoàng Thành… đã 
tạo thêm nét đẹp phong phú ngôi 
nhà chung Vinasun. 
    Dù chỉ chiếm thiểu số, nhưng 
những đóng góp của phái yếu vào 
thành công của Vinasun đáng 
trân trọng. Những bông hồng ấy 
ngày càng trở nên quan trọng, là 
niềm tự hào của Vinasun nhất là 
trong những ngày của tháng Ba: 
Ngày Quốc tế phụ nữ 
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    Ngày 8/3, đó là cả một câu 
chuyện lịch sử dài về cuộc đấu 
tranh vì quyền bình đẳng và hạnh 
phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm 
phụ nữ trên toàn thế giới. Chính 
phụ nữ là những người làm nên 
ngày 8/3 lịch sử. Để mỗi năm 
có một ngày tràn ngập hoa thì 
đã có không ít máu và nước mắt 
đổ xuống trong quá khứ. Ngày 
8/3/1857, công nhân xưởng may ở 
New York tuần hành yêu cầu nâng 
cao chất lượng làm việc: giảm giờ 
làm và những yêu cầu về quyền lợi 
cho phụ nữ. Lực lượng biểu tình 
này đã bị cảnh sát đàn áp. 51 năm 
sau, 8/3/1908, để kỷ niệm cho sự 
kiện tháng 3/1857, một cuộc biểu 
tình của các nữ công nhân Mỹ đòi 
quyền bầu cử, chấm dứt tình trạng 
ngược đãi công nhân và bóc lột 
sức lao động trẻ em cũng bị dập 
tắt bởi cảnh sát New York. 
    Năm 1910, một nhà hoạt động 
xã hội người Đức, Clara Zetkin, đề 
nghị lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc 
tế Phụ nữ để kỷ niệm những cuộc 
biểu tình và những cuộc đấu tranh 
của phụ nữ trên toàn thế giới vì 
bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

 Theo các chuyên gia, phụ nữ 
thường bị hấp dẫn bởi những 
kiến thức mới, kỹ năng mới, 
đây cũng là một thế mạnh 
của phụ nữ so với đàn ông. Xu 
hướng tăng cường vai trò của 
phụ nữ trong kinh tế và kinh 
doanh hiện diện ở mọi nơi và 
ngày càng rõ rệt …
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Nữ tài xế 
Thái Thị Thu Hiền

Tự kiếm tiền
sống thoải mái

NGỌC MINH

    Xinh đẹp như chị tại sao lại chọn 
nghề gai góc lái taxi?
    Theo tôi, gắn bó với nghề nào đó 
cũng là cái nghiệp, phải có duyên 
mới làm được, làm việc cảm thấy vui 
vẻ. Mấy năm trước lái taxi ở Cần Thơ 
tôi mệt mỏi nghỉ lái đi học nấu ăn ở 
trường dạy nghề hai năm, sau đó mở 
quán cơm nhưng tôi làm không xuể, 
lời cũng ít đành quay lại nghề lái taxi. 
Tôi đã cố tình chuyển sang nghề khác 
nhưng đưa đẩy thế nào cũng quay lại 
nghề cũ. Nghề này cũng vui lắm, thấy 
tài xế nữ hành khách cứ nhìn mình 
đầy kinh ngạc thốt lên “Con gái đẹp 
sao đi lái taxi, nghề nặng nhọc của 
con trai kia mà, giỏi thiệt”. Có lần tôi 
chở mấy người Hàn Quốc, bỗng có 
ông nhìn tôi chằm chằm rồi thốt lên 
bằng tiếng Việt “Đẹp, đẹp thật”. Tôi 
cảm ơn và cảm thấy vui, tự hào, hãnh 
diện. Ngoài ra, tôi thích không khí 

nhộn nhịp, vui vẻ, được đây đó 
xuyên qua nhiều tỉnh thành, tiếp 
xúc với nhiều người, tai nghe 
mắt thấy các sự kiện còn nhanh 
hơn cả nhà báo, ví như tai nạn 
tôi thấy trước khi báo chí đăng 
tin. Đi quen rồi, nghỉ 2 - 3 ca ở 
nhà là tôi muốn… bệnh.
    Theo chị đâu là ưu điểm của 
nữ tài xế?
    Tôi tiếp xúc với đủ dạng thành 
phần khách hàng, dễ tính, khó 
tính, cộc cằn, ôn hòa, nhưng ưu 
điểm của tài xế nữ đó là sự dịu 
dàng, nhẫn nại. Vì vậy, dù gặp 
khách nhăn nhó tâm trạng xấu 
cùng cực hay đang giận dữ ánh 
mắt mang hình viên đạn tôi cũng 
ngọt ngào kính cẩn dạ thưa, phục 
vụ hết mình, vì thế khách không 
nỡ biến tôi thành bia đỡ đạn. 
Hôm nọ tôi chở ông khách đang 

giận người nhà, tôi nhìn mặt ông 
ấy cũng ngán, tránh tai bay vạ 
gió tôi hạ “tông” thiệt thấp, nhỏ 
nhẹ cung kính hỏi “Dạ thưa chú 
đi đâu?”, ông ấy nhìn tôi bỗng 
chốc cười tươi, “khói lửa” được 
dập tắt, tôi thở phào nhẹ nhõm. 
    Nhìn chung, nữ lái xe có nhiều 
thuận lợi dễ tiếp thị với khách 
hàng. Nghệ thuật chìu khách 
nữ thường làm tốt hơn. Điều đặc 
biệt là khách nước ngoài thấy 
con gái lái xe họ rất thích và khá 
dễ chịu. Nếu lỡ đi sai đường, tôi 
xin lỗi họ vui vẻ bỏ qua không 
bao giờ cằn nhằn, nhưng nếu 
trường hợp rơi vào cánh tài xế 
nam họ sẽ khắc khe không hài 
lòng. Đối với đồng nghiệp mấy 
anh cũng nhường mình, gặp 
công an thấy tài xế nữ cũng du 
di ít gây khó dễ. Tuy nhiên, nữ 

Nhân dịp 8/3, BTNB giới thiệu gương mặt nữ tài xế 
điển hình Thái Thị Thu Hiền, thuộc chi nhánh 10. 
Đây là cô gái gắn bó với Vinasun hơn 6 năm qua là 
một trong những nữ tài xế sáng giá của đội 68: xinh 
đẹp, lái xe giỏi, doanh thu cao. Đặc biệt tính cách 
vui vẻ, hòa đồng nên cô được đồng nghiệp quý 
mến, khách hàng yêu thích. Nhờ vậy cô có lượng 
“fan” mối đông đảo, công việc khá thuận lợi.

Nữ lái xe có nhiều thuận lợi dễ tiếp thị với khách hàng. 
Nghệ thuật chìu khách nữ làm tốt hơn. Điều đặc biệt là 
khách nước ngoài thấy con gái lái xe họ rất thích và khá 
dễ chịu. Đối với đồng nghiệp mấy anh cũng nhường mình, 
gặp công an thấy tài xế nữ cũng có phần thông cảm hơn. 
Tuy nhiên, nữ lái xe cũng khá cực, phải nhanh tay lẹ mắt, 
chân đạp đua điểm, phải có sức khỏe giúp khách mang 
vác đồ đạc.
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lái xe cũng khá cực, phải nhanh tay 
lẹ mắt, chân đạp đua điểm, phải có 
sức khỏe giúp khách mang vác đồ 
đạc.   
    Được biết, doanh thu của chị nằm 
trong TOP 3 đội 68?
    Những khách đã lên xe tôi thì 
thường quay lại gọi chở vào lần sau 
nên tôi có lượng khách mối nhiều, 
chiếm 30 - 40% tổng số khách tôi 
phục vụ mỗi ngày, nhờ thế doanh 
thu cũng thuộc hàng khá. Nhờ vậy 
thu nhập bình quân mỗi ca tôi kiếm 
được từ 800.000đ - 1 triệu đồng, 
mỗi tháng từ 12 - 13 triệu đồng. Tôi 
đua điểm rất nhanh, đôi khi tôi cũng 
quân tử nhường khách cho các anh 
dù mình đến trước vì doanh thu các 
anh còn thấp. Có hôm chở khách 
từ bệnh viện về Củ Chi, tiền cước 
hơn 500.000đ, người ta nghèo quá 
còn 400.000đ, tôi cũng bớt xem như 
mình làm từ thiện, khỏi đi chùa. Vì 
thế công việc tôi khá thuận lợi. Bạn 
trai tôi cũng chạy chung đội, do-
anh thu anh ấy khá cao. Cả hai làm 
cùng nghề hỗ trợ cho nhau, ngày lên 
ca hai đứa cùng chạy, xuống ca cả 
hai cùng rảnh rỗi nghỉ ngơi, có lúc 
khách mối gọi đi tỉnh, anh ấy chạy 
qua xe tôi cùng đi, thứ nhất tăng 
độ an toàn, thứ hai cùng chia nhau 
chạy đỡ buồn ngủ. 
    Điều đó có nghĩa chị rất được 
lòng khách hàng?
    Vâng, tôi giao tiếp được chút tiếng 
Anh nên tôi có khách mối trong và 

ngoài nước, đi đâu cũng gọi tôi 
chở, có khách du lịch nước ngoài 
khi quay trở lại Việt Nam cũng 
gọi cho tôi. Tuy nhiên cũng có 
người gọi cưa cẩm, trong đó có 
mấy người nước ngoài hỏi tôi: 
“Em có gia đình chưa?”, tôi trả 
lời đã có. Anh ta còn ngoan cố: 
“Đây là số điện thoại của anh, 
anh còn độc thân, bây giờ em 
không thích anh nhưng không 
sao, nếu sau này thích, đổi ý 
hãy gọi cho anh”. Có người còn 
thẳng thắn “Cô chịu làm bạn gái 
tui không?”. Anh khác lại nói 
nghỉ làm về anh nuôi, tôi cười 
qua quýt nghĩ thầm “Anh nuôi 
rồi anh chửi tui à”. Nhìn chung, 
nghề của tôi có cơ hội tiếp xúc 
đủ thành phần, nếu ai có chút 
nhan sắc, ăn nói có duyên, ham 
giàu rất dễ dàng sa ngã. Sau bao 
năm chứng kiến nhân tình thế 
thái, từng thấy cảnh phụ nữ bị 
đàn ông chà đạp, chửi mắng 
diễn ra trên xe, tất cả chỉ vì cô 
người yêu phụ thuộc tài chính, 
vợ chồng cãi vã vì có tiền chồng 
đi theo bồ nhí… tôi trông thấy 
ngao ngán. Từ đó tôi rút ra kết 
luận đừng bao giờ để bản thân 
rơi vào hoàn cảnh như thế, mình 
phải tự làm, tự kiếm tiền sống 
mới thoải mái. 
    Tôi cũng gặp khó vì bị phụ 
nữ ghen tỵ. Nhiều cặp đôi ngoắc 
tôi dừng xe, chàng trai định lên 
xe, cô người yêu nhìn tôi từ chối 
chọn xe khác, thử hỏi tiền đến 
tay mất ngay trước mắt sao tôi 
không bực mình chứ. Vì vậy buổi 
tối tôi hóa trang mặc áo rộng, 
vấn tóc cao trông giống con trai, 
có vậy mới thuận lợi chở từng 
cặp đi chơi vũ trường, quán bar. 
    Tuy nhiên, các chị làm việc ở 
các công ty trong văn phòng cao 
ốc và những gia đình có người 
già, trẻ nhỏ rất có cảm tình với 
tôi. Tôi từng chở cặp vợ chồng có 
hai con ở Hà Nội vào chơi, lần 
đầu tiên cậu bé 4 tuổi lên xe đã 
nhìn tôi rồi nói với bố “Bố ơi, cô 
đẹp nhỉ!”, từ đó cậu nhóc quấn 
quýt lấy tôi, gọi tôi “mẹ Hiền”, 

sáng xuống ca vừa về nhà cậu 
nhóc đã có mặt tại nhà tôi. Số 
là cậu khóc lóc nằng nặc đòi bố 
mẹ “Chở đến nhà mẹ Hiền, con 
muốn gặp mẹ Hiền”, cả gia đình 
ở nhà tôi chơi, nghỉ ngơi đến 
chiều cậu nhóc mới chịu về. Tôi 
tự nhủ, may mình đã có bạn trai, 
bạn trai tôi tiếp chuyện bố đứa 
bé, không thì mẹ cậu nhóc dễ 
hiểu lầm. 
    Gặp khách khiếm nhã quá đà 
chị xử lý thế nào?
    Với tôi khách đàng hoàng 
tôi chở, khiếm nhã tôi từ chối, 
thậm chí tìm cách tống khỏi xe.  
Khách đi xa tôi nhìn mặt để đoán 
thuộc thành phần nào, mặt mày 
bặm trợn, hình xăm chi chít tôi 
xin kiếu, nhìn mặt ai ác tôi biết 
liền dù hắn ta có biến hình mặc 
đồ lịch sự, đẹp đẽ tôi cũng nhìn 
ra. Khách lên xe tôi nhìn qua 
kiếng chiếu hậu nhận biết được 
từng dạng khách, từ đó lựa chọn 
phương cách trò chuyện tiếp cận 
làm thế nào để khách cảm nhận 
sự dễ chịu, qua đó mình giữ được 
khách mối. Tôi từng bị khách say 
xỉn ói trên xe hoặc đến nơi vẫn 
nằm ngủ li bì. Vì vậy, rút kinh 
nghiệm thấy ông nào tạo dáng 
tôi cho xe bay cái vèo qua mặt 
để đồng nghiệp khác chở. 
    Tôi “chì” lắm, ban đêm chở 
khách tôi không sợ bởi vì tôi đã 
lược bớt thành phần khách bất 
ổn ngay từ đầu nhờ kinh nghiệm 
nhìn người. Ngoài ra tôi cũng 
từng học võ có chút ngón nghề 
hộ thân. Có lần mấy khách nước 
ngoài thất học nói hỏi tôi “Mày 
bug bug (đi ngủ) hotel với tao 
không” (bug bug: tiếng lóng). Tôi 
chửi thẳng “tao đập mày chèm 
bẹp bây giờ”. Nhờ tiếng Anh đủ 
dùng, tôi có thể trò chuyện lịch 
thiệp với người đàng hoàng, đủ 
vốn từ chửi thẳng những đứa cà 
chớn, nó mà động tay động chân 
tôi cho nó bay qua cửa xe dán 
mặt xuống đất luôn. Nói chung 
tùy người tùy hoàn cảnh tôi có 
cách ứng xử phù hợp 

Tô Hoàng Kiệt - Đội trưởng đội 68:
Hiền là một trong 3 bông hoa hiếm hoi 
của đội 68, cô có ngoại hình xinh xắn, 
tính tình vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng được 
anh em đồng nghiệp thương mến. Cô ấy 
cũng rất được lòng khách hàng, có nhiều 
khách mối, doanh thu luôn nằm trong 
Top 3 của đội, năm vừa qua nếu đủ ca cô 
ấy đã lĩnh thưởng giải đội. Tôi được biết, 
lúc phục vụ không kịp cô ấy phải chuyển 
cho bạn trai và đồng nghiệp chở khách 
mối của mình. Bạn trai của Hiền cũng là 
tay đua doanh thu của đội 68. Tóm lại, 
cả  hai anh chị luôn “kề vai sát cánh”trở 
thành những tay có doanh thu cao.  
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Đi biển
          cực khổ hơn lái taxi 

MINH ANH

    Bỏ biển vào đất liền         
    Quê tôi ở Bình Định, học xong cấp 
3 tôi trở thành “lính đánh thuê” cho 
chủ tàu đánh bắt thủy sản. Chiếc ghe 
lênh đênh đánh bắt xa bờ và thường cư 
trú tại vùng biển Vũng Tàu. Mỗi tháng 
tôi đi biển từ 21 - 22 ngày, mỗi tháng 
tôi kiếm được khoảng từ 10 - 15 triệu 
đồng ăn chia với chủ tàu sau khi bán 
cá - mực đánh bắt được. Thế nhưng, 
khoảng thời gian 8 - 9 ngày gắn với đất 
liền số tiền bù cho thời gian “chỉ có ta 
với biển” tôi và đám bạn ghe ăn chơi 
thả cửa thế là số tiền trên cũng đi tong 
như bọt biển. Nếu làm phép so sánh 
với những ngành nghề khác tôi có thể 
tự hào nói rằng mình may mắn đã có 
những trải nghiệm quý báu trong cuộc 
đời. Bởi đi biển thử sức chịu đựng của 
con người ghê gớm. Thời gian đi biển 
tôi đã trải qua sóng to gió lớn, sống trên 
biển, ăn cơm với nước biển khi những 
cơn sóng bất ngờ đánh ập lên thuyền 

tràn vào bát cơm. Nhiều đêm 
an giấc sóng đánh truyền và 
người ướt nhẹp, chưa kể ngày 
mưa gió nửa đêm đứng dò cá 
1 - 2 giờ khuya khiến cả người 
lạnh cóng, 10 ngày mới tắm 
nước ngọt một lần… Thế nhưng, 
tôi cũng được tận hưởng niềm 
hứng khởi khi chứng kiến 6 - 7 
chiếc vòi rồng từ trên trời xoáy 
xuống vùng biển rộng lớn cách 
ghe chúng tôi khoảng xa trong 
mùa bão gió, cảm giác thật khó 
tả: vừa sợ vừa thích thú.
    5 năm sau tôi quyết định “gác 
chèo” lên bờ học lái ô tô để 
kiếm việc ổn định cuộc sống. 
Tôi lái xe công được vài tháng, 
xong điều nghiên các hãng taxi 
xem công ty nào nổi bật, nhiều 
khách hàng nhất, được người 
anh em tốt đang lái cho ML 
mách nước nên về Vinasun. Tôi 

nhờ anh lấy hồ sơ đăng ký giúp, 
tháng 4/2010 tôi trở thành tài 
xế Vinasun. Tôi cũng như nhiều 
anh em mới vào lái taxi, tôi bỡ 
ngỡ không biết đường sá, còn 
nhớ có lần tôi chạy trúng vào 
đường Lũy Bán Bích dày đặc lô 
cốt, hổng… biết đường ra đành 
gọi đồng nghiệp trợ giúp. Theo 
thời gian tôi cũng biết nhiều và 
tích lũy kha khá kinh nghiệm 
để đạt mức lương đủ cao để 
trang trải tiền thuê nhà, nuôi vợ 
và đứa con gần 3 tuổi có cuộc 
sống thoải mái.
    So với nghề biển, chạy taxi 
sướng hơn nhiều: Giữa biển 
khơi tôi sống cùng thiên nhiên 
còn khi lái xe tôi sống trong 
cộng đồng xã hội, tiếp xúc với 
nhiều người, hiểu ý nắm bắt 
tâm lý khách hàng. Chung quy, 
tôi thích lái taxi vì nghề này 

Tài xế Tạ Duy Thanh, đội 58 là 
tấm gương lao động giỏi điển 
hình khi doanh thu năm sau 
luôn cao hơn năm trước. Vào 
công ty vào tháng 4/2010, đến 
năm 2011 doanh thu anh xếp 
nhất đội, năm 2012 đạt hạng 
nhì chi nhánh, năm 2013 anh 
chính thức xếp hạng 5 công ty. 
Theo anh Thanh, sẽ cố gắng tiếp 
tục cuộc đua để dành thứ hạng 
cao hơn trong năm 2014.
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thoải mái, tự tại, tiền nhiều, mỗi 
tháng chỉ làm 15 ngày. Tuy nhiên, 
muốn trụ được nghề lái taxi cần 
phải yêu nghề, siêng năng cộng 
với may mắn mà gọi chung là tổ 
đãi.
    Tôi cũng có 6 - 7 khách mối, 
những lúc đi xa Bình Dương, Đồng 
Nai hoặc đi hai chiều họ lại gọi tôi 
chở. Ngoài ra, tôi cũng canh giờ, 
me điểm, xếp tài (nhưng nếu chờ 

1 - 2 tiếng tôi không xếp)… Địa 
bàn tôi thường “tập kích” là các 
quận vùng ven, khu trung tâm 
như Q.5, Q.6, Q.1… Đối với tôi, 
mỗi ngày làm việc đều cố gắng 
để đạt doanh thu tốt nhất. Nhiều 
anh em cũng hỏi tôi cách chạy 
thế nào, còn có người đùa vui bảo 
rằng đưa tiền cho tôi để tôi chạy 
đâu dẫn cậu ta theo đó, bởi hao 
xăng anh em hổng dám chạy, 
còn tôi chạy đến đâu quanh quẩn 
kiếm khách đến đó, có ngày cây 
kim km chỉ con số 400 - 500km. 
Tôi cũng có chia sẻ với anh em về 
sự siêng năng, cách me điểm, giờ 
giấc chạy ra sao, đến điểm mới 
thì cần làm gì, nhưng thiết nghĩ 
doanh thu cao âu cũng cần chữ 
hên.  
    Năm 2014 muốn đạt vị trí cao 
hơn.
    Thành quả của việc siêng năng 
cày bừa của tôi là thứ hạng do-
anh thu được cải thiện qua từng 
năm. Năm 2011 tôi chỉ xếp nhất 
đội, năm tiếp theo leo lên nhì chi 
nhánh và năm rồi (2013) đứng 
hạng 5 công ty. Thu nhập cũng 
được cải thiện 16 - 18 triệu đồng/
tháng. Vì vậy năm qua vợ chồng 
tôi cũng dư được chút ít. Dự kiến 
năm nay con gửi nhà trẻ, vợ đi 
làm chúng tôi mới tích lũy được 
nhiều hơn. 
    Từ ngày đoạt giải công ty bản 
thân tôi cảm thấy mình càng có 
động lực làm việc, cố gắng đua 
với anh em, gần sáng dậy sớm 
kiếm vài cuốc để tăng doanh thu. 
Mục tiêu của tôi làm muốn năm 
nay được nằm trong top doanh thu 
cao của công ty, nhưng thứ hạng 
cao hơn năm 2013. Hiện nay có 
lúc tôi chạy 3,5 triệu/ca, ngày 
đắt khách trên 4 triệu, lúc ế cũng 
vượt sở hụi cố giữ trong đội ngũ 

TOP. Tuy nhiên khi kinh doanh 
tôi cũng đặt mục tiêu đến 6 giờ 
chiều doanh thu phải tròm trèm 
2 triệu đồng. Mùa Tết nguyên đán 
vừa rồi, tôi tiễn vợ con về quê còn 
mình ở lại “chiến đấu”, liên tục 
phục vụ khách đã giúp tôi đạt 
mức lương trong tháng hơn 30 
triệu đồng. Trong những ngày cao 
điểm Tết doanh thu vài ca đạt 5,8 
triệu đồng/ca, những ca còn lại 
đạt từ 4,7- 4,8 triệu đồng/ca. Đầu 
năm may mắn tôi hi vọng cả năm 
kinh doanh cũng gặp thuận lợi, 
suôn sẻ doanh thu cao. 
    Nhận thấy lái cho Vinasun lương 
cao, tôi liên lạc với đám bạn đang 
làm những công việc không ổn 
định, lương thấp. Tôi khuyên các 
bạn đi học bằng lái rồi giới thiệu 
vào Vinasun làm việc. Hiện nay 2 
đứa em ruột của tôi và 6 đứa bạn 
nghe lời tôi vào lái taxi Vinasun 
đều có doanh thu tốt, lương được 
8- 9 triệu đồng/tháng. Tôi đang 
giới thiệu cho thằng em vừa đi bộ 
đội về vào Vinasun, xem như anh 
em quây quần một nhà. Chúng tôi 
gắn bó với công ty đó cũng là chữ 
duyên
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Từ ngày đạt giải công ty bản thân 
tôi cảm thấy mình càng có động lực 
làm việc, cố gắng đua với anh em, 
gần sáng dậy sớm kiếm vài cuốc để 
tăng doanh thu. Mục tiêu của tôi làm 
muốn năm nay được nằm trong top 
doanh thu cao của công ty, nhưng 
thứ hạng cao hơn năm 2013.

Trần Văn Điểu - Đội trưởng đội 58:
Tạ Duy Thanh là tài xế có đạo đức 
tốt, làm việc giỏi không để xảy ra sơ 
xót xung đột với đồng nghiệp hay bị 
khách complain. Lên, xuống ca đúng 
giấc, tôn trọng bạn chạy chung xe, ý 
thức tự giác cao. Cậu ấy xứng đáng 
là thế hệ thanh niên thời đại mới, luôn 
nỗ lực vượt khó mang lại cuộc sống 
tốt đẹp cho gia đình. Trong đội, do-
anh thu của Thanh luôn xếp nhất đội, 
thỉnh thoảng có ca xếp thứ nhì, cậu 
chưa bao giờ để doanh thu rớt xuống 
hàng thứ ba. Mức doanh thu mỗi ca 
luôn trên 3 triệu đồng, hôm nào ế 
lắm cậu ấy cũng gần 3 triệu/ca. 
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    Được biết, hai anh đã nhiều năm 
trải qua ở nhiều hãng taxi, các anh 
nhận xét Vinasun thế nào?
    Vũ Văn Tú: Tôi bắt đầu lái xe từ 
năm 1996, từng cầm lái xe tải sau 
đó chuyển sang lái taxi cho 3 hãng 
trước khi về Vinasun vào năm 2009. 
Những hãng taxi trước đây tính theo 
phương thức khoán nhưng họ có 
ít điểm tiếp thị, thương hiệu cũng 
ít được khách hàng ưa chuộng tin 
tưởng nên cánh tài xế phải vất vả 
tìm khách, mở mắt lên cầm lái nghĩ 
đến khoản tiền khoán cảm thấy nhức 
cả đầu. Khi về lái cho Vinasun được 
tính theo mức ăn chia, ngoài ra công 
ty cũng có thương hiệu mạnh được 
đông đảo khách hàng ưa chuộng, Vi-
nasun còn giành được phần lớn điểm 
tiếp thị then chốt vì vậy tôi chạy có 
doanh thu, thu nhập cũng kha khá, 
cuộc sống ổn định. Mỗi tháng cũng 
kiếm được 10 - 12 triệu đồng, đủ lo 
cho gia đình gồm em trai, ba mẹ và…
tôi. 
    Mỗi tài xế có những điểm chạy sở 
trường khác nhau, điểm chạy chính 
của tôi là khu vực Q.12, Q, Gò Vấp, 
“căn cứ địa” thường xếp tài ở ngã tư 
Ga, nhưng điểm nổ ở đâu là tôi lại 
đua đến đó. Khi qua Vinasun tôi cũng 

mang theo nhiều khách mối, 
thế nhưng khi kinh tế suy thoái, 
những vị khách mối đại gia cũ 
cũng rơi rụng từ từ. Một phần 
mất khách do sự cạnh tranh 
khốc liệt của thị trường theo quy 
luật “chờ lâu, gọi xe khác”. Bây 
giờ tôi còn được vài mối. Năm 
2010 tôi đạt doanh thu xếp nhì 
đội.
    Trần Đình Tùng: Nhà tôi có 
tổng cộng 3 anh em ruột chạy 
trong Vinasun, nhà vợ cũng có 
2 anh em. Năm rồi gia đình tôi 
được công ty trao danh hiệu gia 
đình có nhiều người thân lái 
taxi Vinasun. Nhìn chung, anh 
em ai nấy cũng lái tốt, có thu 
nhập ổn định lo cho cuộc sống 
gia đình. Trước đây tôi cũng đã 
từng chạy cho 4 hãng taxi nhưng 
kiếm tiền khá trầy trật khó khăn 
dù cho mình mở hết tốc lực làm 
việc. Thế nhưng qua Vinasun 
cố gắng một chút đã có được 
mức lương cao trên chục triệu. 
Thu nhập của tôi hiện nay dao 
động trong khoảng 11 - 15 triệu/
tháng. Năm 2013 tôi đạt doanh 
thu nhất đội. Vinasun là mảnh 
đất tốt cho nhiều tài xế gắn bó. 

    Theo hai anh, hiện nay Vina-
sun có ưu thế gì trên thị trường?
    Vũ Văn Tú: Theo quan sát 
của bản thân, tôi cảm thấy thị 
phần taxi tại TP.HCM Vinasun 
chiếm giữ hơn 60% lượng khách 
hàng. Trong khi tài xế các hàng 
khác tranh nhau tìm kiếm khách 
vất vả còn Vinasun đi đâu cũng 
có điểm tiếp thị, có điều hành. 
Tài xế chạy đến đâu cũng xếp 
tài được đến đó. Tuy nhiên, nói 
như thế không có nghĩa là tài 
xế Vinasun chỉ cần há mồm là 
sung tự rụng lộp độp mà bản 
thân của mỗi tài xế cũng phải 
cố gắng cần cù cày bừa. Điểm 
tiếp thị là điều kiện cần và để 
đủ bản thân tài xế phải cố gắng, 
cả hai kết hợp mới có doanh 
thu cao, thu nhập tốt được. Đặc 
biệt là những anh em mới vào 
nghề thường mắc lỗi không rành 
đường, lủi vào đường gắn biển 
cấm… Nhiều người thiếu kiên 
nhẫn chịu không nổi áp lực đã 
nghỉ việc. Tôi đảm nghiệm chức 
tổ trưởng được 1 năm nay, cũng 
hỗ trợ đội trưởng chỉ dẫn cho 
các em mới vào nghề.  
    Trần Đình Tùng: Ưu thế của 

Trong danh sách lái xe bảo quản xe 
tốt năm 2013 nổi bật hai bác tài Vũ 
Văn Tú và Trần Đình Tùng, tài 4599, 
chi nhánh 11. Cả hai nhận được 
giải 5 cho chiếc xe đẹp của mình và 
có chung sự tương đồng đến lạ: có 
tên cùng vần T (Tùng, Tú) tuổi xấp xỉ 
nhau, cùng đương chức tổ trưởng, 
anh Tú từng đạt giải nhì doanh thu 
đội 58 vào năm 2010 và anh Tùng 
nhận giải nhất doanh thu đội 58 
trong năm 2013. 

Anh Tú: Tôi cảm thấy thị phần taxi tại TP.HCM Vinasun chiếm giữ hơn 
60% lượng khách hàng, không khi tài xế các hãng khác tranh nhau tìm 
kiếm khách vất vả còn Vinasun đi đâu cũng có điểm tiếp thị, có điều 
hành tài xế chạy đến đâu cũng xếp tài được đến đó.NGỌC MINH

Hai tổ trưởng trung niên 
            xứng đáng nhận giải xe đẹp
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Bác tài Vũ Anh Tú
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Vinasun hơn đối thủ là mình làm 
thương hiệu tốt, uy tín; điểm tiếp 
thị nhiều mà toàn là điểm VIP, 
điểm huyết mạch; đến khu vực 
nào cũng được giúp đỡ của điều 
hành, đi đến đâu chạy đến đó 
rất thuận lợi cho cánh tài xế. 
Tôi thường săn khách ở khu vực 
trung tâm thành phố như Q.1, 
Q.3, Q.5… Tôi làm tổ trưởng 
mấy năm rồi, còn Tú làm tổ 
trưởng được 1 năm. Vì vậy, dù 
xuống ca nhiều em mới vào nghề 
cũng hay gọi điện hỏi đường, tôi 
luôn khuyên các em đến điểm 
lạ chưa biết đường sá nên vào 
điểm tiếp thị gần đó xếp tài nhờ 
anh em chỉ đường đi tiếp. Nếu 
không chạy được cho Vinasun 
thì ở hãng khác khó chạy, khó 
kiếm được thu nhập tốt. 
    Để giữ gìn một chiếc xe sạch 
đẹp “không tì vết” hai anh cần 
có những đức chung nào?
    Vũ Văn Tú: Tôi có người anh 
em chạy chung khá đẹp trai, 
tính tình rất sạch sẽ cẩn thận. 
Chúng tôi cùng thống nhất quan 
điểm giao xe cho nhau phải 
sạch, người rửa xe không thể lau 

kỹ bằng mình, người ta phải rửa 
rất nhiều xe, thời gian đâu chăm 
chút cho từng chiếc. Vì vậy, muốn 
xe sạch khô như ý bản thân tài xế 
phải cầm khăn bỏ chút thời gian 
lau chùi lại cho xe khô ráo, sáng 
bóng. Việc cẩn thận chăm sóc xe 
tùy từng người, có người cẩn thận, 
có người không, hổng phải ai cũng 
giống nhau, nếu thế chúng tôi đã 
không có cơ hội đạt giải xe đẹp. 
Theo tôi, muốn chiếc xe tươm tất 
điều quan trọng là cần sự phối 
hợp và gìn giữ của người bạn chạy 
chung tài với mình. Tôi và anh 
Tùng sau một thời gian hợp tác 
khá ăn ý với nhau ở điểm này. 
    Trần Đình Tùng: Theo tôi cả hai 
phải cùng sở thích sạch sẽ, cẩn 
thận, tỉ mỉ và hiểu rõ cũng như 
tôn trọng người bạn chạy chung 
với mình, yêu nghề và yêu xe, 
biết xót của. Xe sạch hay dơ nhìn 
người là biết liền, bản thân không 
tươm tất, tác phong quần áo nhếch 
nhác lấy đâu ra chiếc xe sạch? Xe 
muốn sạch đẹp thì mỗi ngày đều 
phải vệ sinh nội ngoại thất, định 
kỳ đi châm nhớt, để ý xe có tiếng 
lạ cần kiểm tra ngay. Theo tôi tài 
xế lâu năm giữ xe cẩn thận bảo 
quản xe sẽ tốt hơn. Qua một ngày 
mới chúng ta mặc một bộ đồ đã 
giặt sạch sẽ thì chiếc xe cũng cần 
sáng sạch như thế, tôi gọi vui là 
“vật hợp theo người”. 
    Tôi chạy chung tài với anh Tú 
hơn 3 năm. Thời gian đầu hợp tác 
hai đứa cũng có những bất đồng 
nho nhỏ trong việc giữ gìn xe. Bản 
thân tôi cầm vô lăng nhớt cái tay 
hay ghế dơ bụi phủ, xe có mùi là tôi 
không chịu được, tôi cũng không 
hút thuốc. Được cái cả hai tuổi tác 
tương đương, đều bước nằm trong 
ngưỡng U40 cho nên cũng dễ nói 
chuyện. Đôi lúc tôi hay “lầm bầm” 
còn cậu ấy chẳng nói gì, tính Tú 
khá ôn hòa, hiền lành. Bây giờ hai 
thằng khá ăn ý trong việc giữ gìn 
chăm sóc xe. Chúng tôi giữ xe đơn 
giản vì không chịu được ngồi trên 
một chiếc xe dơ bốc mùi, chúng 
tôi muốn xe đẹp để có được nhiều 
khách, đồng nghĩa với việc kiếm 

được nhiều tiền, tiền chảy vào 
càng nhiều lương càng cao. 
    Hai anh hợp tác ăn ý, người 
khác khó chen chân vào?
    Vũ Văn Tú: Vâng, chúng tôi 
không cần nói nhiều, biết ý nhau 
rồi, người này phải luôn biết nghĩ 
cho người kia, không gian dối 
lường gạt nhau. Ví như khi xe có 
vấn đề mà giao ca không thông 
báo cho nhau là điều tối kỵ, xe 
bể lốp có trễ cách mấy tôi cũng 
cố gắng lên Lăng Cha Cả vá lại 
để ngày hôm sau anh Tùng yên 
tâm kinh doanh và ngược lại anh 
Tùng cũng làm như thế cho tôi, 
nếu vá không kịp cũng thông báo 
cho nhau biết. Bởi vì hai đứa luôn 
có chung cảm giác thấy xe đàng 
hoàng thật thoải mái, còn lên xe 
nhếch nhác cũng bực mình, nhiều 
khách hàng lên xe khen mình cũng 
nở mũi. Trường hợp khách lên xe 
bị ói thì phải mang xe đi rửa liền, 
nhiều khi cũng phải mang phơi xe 
cho thoáng hay bỏ xác trà, cà phê.
    Trần Đình Tùng: Bây giờ hai anh 
em vui lắm, lời ít mà ý nhiều, vài 
câu là biết người kia cần gì, phải 
chăm sóc xe ra sao, người này bận 
việc người kia sẽ giúp. Có lúc tôi 
mệt Tú ôm xe chạy giúp hoặc Tết 
vừa qua Tú về quê tôi ôm xe chạy 
và kiêm luôn chức tổ trưởng giúp 
Tú. Nói chung hai anh em tự dàn 
xếp đỡ đần nhau, khỏi phiền đồng 
nghiệp

Anh Tùng: Xe sạch hay dơ nhìn người 
là biết liền, bản thân không tươm tất, 
tác phong quần áo nhếch nhác lấy 
đâu ra chiếc xe sạch? Xe muốn sạch 
đẹp thì mỗi ngày đều phải vệ sinh nội 
ngoại thất, định kỳ đi châm nhớt, để 
ý xe có tiếng lạ cần kiểm tra ngay.

Trần Văn Điểu - Đội trưởng đội 58 
nhận xét:
Hai anh Trần Đình Tùng và Vũ Anh Tú 
là hai tổ trưởng gương mẫu, trong công 
việc hai anh hỗ trợ cho chúng tôi rất 
nhiều như điều động sắp xếp xe vào 
chỗ gọn gàng, ghi nhận tình trạng xe, 
v.v… Bản thân hai anh có đạo đức tốt, 
không bài bạc, rượu chè. Trong kinh 
doanh doanh thu của anh Tùng đạt nhất 
đội, anh Tú cũng thuộc hàng khá. Tính 
tình cả hai ôn hòa, hòa đồng, dễ chịu 
với bạn bè đồng nghiệp. Nhìn chung, 
hai anh là tấm gương tốt cho cánh tài 
xế trẻ noi gương.

Bác tài Trần Đình Tùng
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LỜI NÓI 
   KHÔNG MẤT TIỀN MUA

Bài học về nghệ thuật ứng xử:

Trong giao tiếp với khách hàng có một số tình huống ứng xử 
nhờ bác tài xử lý khéo léo nên mọi việc được xuôi chèo mát mái. 
Nhưng cũng có một số bác tài nóng tính thiếu kiềm chế đã để xảy 
ra những trường hợp đáng tiếc bị phạt tiền, cắt ca… Đây chính là 
những bài học kinh nghiệm quý báu của cánh tài xế khi cư xử, trò 
chuyện với hành khách, đặc biệt là những tài xế mới vào nghề.

    Cần xin lỗi đúng lúc.
    Ông Kim - người Hàn Quốc - là 
khách hàng chuyên đi bằng thẻ, 
đã gắn bó với Vinasun hơn 2 năm. 
Ông kể rằng: “Tôi bắt 1 chiếc taxi 
trên đường Lê Duẩn, Q.1 do Mr. T 
cầm lái để đi về Sky Garden Phú 
Mỹ Hưng. Anh ta chở tôi đi đường 
cầu Phú Mỹ, tôi nói anh ấy đã đi 
nhầm, tôi sẽ không trả phí phát 
sinh do anh ta chạy sai đường. 
Anh ta im lặng cho xe chạy vòng 
lại điểm cũ rồi mới chạy theo 
đường tôi chỉ dẫn. Trên đường đi 
tôi nhiều lần nhắc lại sẽ không 
trả cước phát sinh nhưng anh ta 
tiếp tục im lặng. Khi xe dừng đúng 
điểm đến đồng hồ chỉ 264.000đ. 
Anh ta cà thẻ của tôi 150.000đ dù 
tôi nói rằng tôi thường đi chỉ có 
130.000đ. Tôi không than phiền 
về số tiền nhỏ ấy nhưng tiếc thời 
gian bị lãnh phí. Tôi muốn nghe 
câu “Tôi xin lỗi” nhưng anh chẳng 
hề mở miệng … Vấn đề ở đây là 
cách cư xử của lái xe, ai cũng 
có thể mắc sai lầm nhưng không 
chấp nhận sự im lặng như thế. 
    Theo cánh tài xế thạo nghề, 
trường hợp trên có lẽ rơi vào tài 
xế mới vào nghề, không biết tiếng 
nên mới xảy ra sự hiểu lầm đáng 

MINH ANH

tiếc: khách nói mặc khách, lái 
xe cứ cắm đầu chạy. Các bác tài 
tiết lộ, gặp trường hợp trên hãy cứ 
“sorry, sorry…” cho xong chuyện. 
    Anh Thanh, một trong những 
tài xế có doanh thu cao nhớ lại 
ngày đầu tiên lên ca, đang loay 
hoay ở góc đường Lương Hữu 
Khánh - Bùi Thị Xuân có khách 
bắt xe đến góc đường Nam 
Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình 
Chiểu, đường một chiều lại chưa 
rành đường anh Thanh đã đi luốt 
số nhà, khách hàng nghĩ anh vẽ 
đường đã quát tháo complain lên 
công ty, anh Thanh nhận lỗi và 
rốt rít xin thông cảm. “May mắn 
công ty biết tôi là tài xế mới ngoại 
tỉnh chưa rành đường nên phạt 
nhẹ, khách cũng dịu giọng bỏ 
qua. Bài học này theo tôi suốt 4 
năm lái taxi, tôi rút kinh nghiệm 
không bao giờ để khách phải than 
phiền” - anh Thanh kết luận. 
    Khác với hai trường hợp trên, 
anh Tú đón một cặp đôi đi từ 
đường Hoàng Minh Giám, Phú 
Nhuận đến CMT8. Trên xe cô 
gái cãi nhau với chàng người yêu 
ngoại quốc, không khí nặc mùi 
khói súng. Khi đến gần ngã tư Bà 
Huyện Thanh Quan, cô gái gọi:

    - Anh quẹo sang đường Võ Văn 
Tần cho tôi.
    - Từ đường Võ Văn Tần không 
cho rẽ trái qua CMT8 chị ơi, đi 
đường Nguyễn Đình Chiểu mới 
quẹo được, hai đoạn đường này 
bằng nhau không khác biệt đâu 
chị.
    Sẵn máu nóng trong người cô 
gái tìm ra ngay đối tượng để xả: 
    - Tôi nói rẽ là rẽ, tại sao anh hai 
cãi vậy? Anh phục vụ như vậy là 
không tốt.
    - Để tôi giải thích cho chị hiểu: 
có những đường xe máy rẽ được 
chưa chắc xe hơi rẽ được…
    - Ngừng xe, tôi không đi nữa. 
Khi trả tiền cô ta quăng vào mặt 
anh. Thiếu kiềm chế, Tú phản 
pháo: 
    - Chị làm gì thế? 
Và buột miệng văng ra một tiếng 
Đan Mạch. Cô gái tái mặt:
    - Số tài của anh số mấy, anh 
dám chửi khách hàng, tôi mắng 
vốn công ty…
Tú chỉ thẳng tay vào số tài trên 
kính trước:
    - Số tài của tôi nè, chị làm con 
c… gì tôi?
    Kết quả của một giây thiếu kiềm 
chế đó, Tú bị công ty phạt nặng. 
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Kể lại câu chuyện của mình, anh 
công nhận mình bị phạt là đúng 
người đúng tội, không oan ức. Kể từ 
đó anh đã biết kiềm chế, tránh đôi 
co với khách. 
    Tiếc chi một lời giải thích
    Một trong những vấn đề khách 
hàng phàn nàn với công ty nhiều 
nhất đó chính là thái độ của một số 
tài xế. Hành khách có số điện thoại 
0902xxx, email yvonne20793@
zzzz.com đã từng phản ánh về 
thái độ của tài xế khi khách phát 
hiện anh ta cố tình đi đường vòng, 
khi khách phản ứng anh tài xế kia 
không biết lỗi mà còn hung dữ 
mắng khách. Là khách hàng thân 
thiết thường xuyên đi thẻ Vinasun, 
khách cho biết đây không phải lần 
đầu gặp tài xế “có thái độ không 
chuyên nghiệp như vậy”. 
    Trước đó, chị Nguyễn Thị Hiếu 
Thiên cũng kể lại câu chuyện khá 
bức xúc: “Khi tôi đón taxi từ bến 
xe Miền Đông về Lê Đức Thọ - Gò 
Vấp. Hành trình đi của tài xế khá 
vòng vèo, chúng tôi yêu cầu anh ta 
đi theo đúng đường gần nhất nhưng 
tài xế vẫn cố tình lờ không nghe mà 
cứ chạy theo ý của anh ta không 
dưới 4 lần… Riêng khách hàng 
Nguyễn Huy còn chỉ đích danh 
tài xế N.H.A đã đuổi anh xuống 
ngay nhà thờ Đức Bà khi anh yêu 
cầu đi theo đúng đường mình cần 
đến. Nguyên nhân sâu xa là do anh 
Huy đi từ Phan Đình Phùng, Q.Phú 

Nhuận, tài xế A tỏ thái độ bất 
mãn không muốn “đưa đò” ngay 
từ lúc anh lên xe. Anh Huy tức 
giận: “Thiết nghĩ tôi là khách 
hàng đi xe, tôi thanh toán tiền 
đầy đủ, phong cách và thái độ 
phục vụ của tài xế A là không 
thể chấp nhận…” 
    Chị Kim Yến kể rằng lần nọ 
khoảng 7 giờ tối chị đi từ bệnh 
viện Q.Bình Tân về đường Bãi 
Sậy, Q.6. ông tài xế 7 chỗ Vi-
nasun trực chỉ đường Tân Hòa 
Đông. Quen đi đường Kinh 
Dương Vương chị hỏi tại sao 
không đi đường Kinh Dương 
Vương, thay vì giải thích ông ta 
trả đũa với giọng điệu hằn học:
    - Chị muốn chạy đường nào tôi 
chạy đường đó.
     - Anh tự động băng qua ngã tư 
Hương Lộ 2 có hỏi tôi tiếng nào? 
Nếu đàng hoàng anh cần phải 
hỏi ý khách hàng trước chứ. Anh 
có dám cá với tôi đường Kinh 
Dương Vương cũng vậy không. 
Tôi nói gần hơn đó.
    - Ừ thì gần hơn, nhưng mà… 
cầu Hậu Giang đang làm, tôi sợ 
kẹt xe.
    - Vậy thì anh phải giải thích 
ngay từ đầu chứ, còn tỏ thái độ 
hằn học với khách là sao? Tôi đi 
xin anh à?
    Chị Yến nói rằng may mắn lão 
ta biết lỗi nên im lặng, sau đó 
còn tìm cách bắt chuyện với chị. 

Vì vậy chị bỏ qua. Tuy nhiên, 
chị cho biết cũng có những tài 
xế cực kỳ dễ thương, bởi hai 
hôm sau chiếc xe chị đón là bác 
tài khoảng 20 tuổi, cậu ta tỏ ra 
khá vui nhộn, chị vừa lên xe cậu 
đã cười toe toét: 
    - Bà chị đi đâu, em trực chỉ.
    - Về Bãi Sậy, Q.6.
  - Có hai đường: Qua khu 
Tên Lửa đi đường Kinh Dương 
Vương, hai là đi đường Tân Hòa 
Đông, chị muốn đi đường nào, 
em chìu. Nhưng đường Kinh 
Dương Vương qua cầu đường 
Hậu Giang đang làm, giờ này sợ 
kẹt xe đó chị.
    - Ừ, cậu qua đường Tân Hòa 
Đông đi - Được giải thích rõ ràng 
tâm trạng chị Yến thật thoải mái. 
Xuống xe, chị bo 20.000đ cho 
cái sự vui vẻ nhiệt tình với khách 
của cậu kèm theo câu khen ngợi 
“May mà Vinasun còn nhiều tài 
xế dễ thương, nhiệt tình như 
cậu. Ráng giữ hình ảnh đẹp như 
vậy nghen”. Được khen, mặt cậu 
rạng ngời, hai má đỏ hây. Quả 
thật, ứng xử với khách hàng là 
cả một nghệ thuật mà mỗi bác 
tài cần hiểu rõ. Đó phải chăng 
đơn giản chỉ là tặng miễn phí 
một nụ cười, nhiệt tình, cung 
cách phục vụ chu đáo, sự tôn 
trọng khách hàng… còn lo chi 
không thu phục lòng người, án 
phạt cũng khó lòng hỏi thăm



CORP.  | Số 40.  Năm 2013 CORP.Số 40.  Năm 2013 |

Phóng sự ảnhPhóng sự ảnh

14 15

Chào mừng kỷ niệm 104 năm 
Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1974 
năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, được sự chỉ đạo của 
Đảng uỷ và sự chấp thuận của 
Ban TGĐ, ngày 20/3/2014,  Công 
đoàn phối hợp Đoàn TNCSHCM 
Công ty Cổ phần Ánh Dương 
Việt Nam đã tổ chức Hội thi nấu 
ăn chủ đề “Bữa cơm gia đình - 
kết nối yêu thương” với sự tham 
dự của 14 đội...

HỘI THI NẤU ĂN MỪNG NGÀY 8/3
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Từ trái sang: Đội Phòng Phát triển & Chăm sóc ĐTT (Giải Nhì), Đội Phòng Khai 
thác  ĐTT (Giải Nhất), Đội Phòng Kế toán (Giải Ba) và Chủ tịch Công đoàn Công ty
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Trong kinh doanh, cánh tài xế phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày, phải biết cách bắt chuyện với 
khách hàng khi khách vui, biết im như thóc khi khách quạu, rầu rĩ, thất tình… Tuy nhiên, không phải 
lúc nào bác tài áp dụng khẩu lệnh “im lặng là vàng” sẽ được yên thân. Một số tình huống bất ngờ hỏi 
chẳng được im chẳng xong khiến nhiều bác tài nhẫn nhịn cho qua chuyện. Thỉnh thoảng, vài bác tài 
trở thành chuyên gia tâm lý hòa giải gia đình. Tất cả tạo thành bức tranh sinh động muôn màu buồn 
vui trong cuộc đời người cầm lái taxi.
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     Thuyết khách bất đắc dĩ
    Ngoài những trường hợp tiền 
mất bác tài đành ngậm quả đắng 
móc hầu bao bù vào, cánh tài xế 
còn gặp những tình huống cười 
không được mà khóc cũng chẳng 
xong, nhức cả đầu nhưng cũng 
đành ngậm ngùi oan ức chịu đựng 
khi “thượng đế muốn làm… ông 
trời con” chỉ vì họ là người mang 
đến miếng cơm manh áo cho bản 
thân và gia đình.  

    Anh Hoàng kể: Tui có bà khách 
mối là đại gia bất động sản, bả 
kêu tui chở đi liên tục Đồng Nai, 
Bình Dương, Vũng Tàu, Phan 
Thiết… Đi xa thiệt mừng vì có 
nhiều tiền nhưng để tìm kiếm 
phút bình yên thật khó. Từ khi 
lên xe bà ấy liên tục điện thoại, 
khi điện thoại ngưng bà quay 
sang tui kể chuyện tình hình bất 
động sản, giá cả mỗi nơi thế nào 
rồi tán chuyện xã hội, thời sự. 

Đôi lúc mệt, tiếp nhận thông tin 
quá tải nhưng cũng phải cười tươi 
chăm chú tiếp chuyện. Vì vậy bà 
ấy rất thích xe tui, bây giờ nhà 
đất khó khăn bà cũng ít đi, nhưng 
hôm trước tui chở bà nghe thông 
báo rằng: “Cô sắp “sống” lại, nhà 
đất bắt đầu nóng lên rồi”. Dù chả 
hiểu gì tui cũng dạ dạ cho bà vui 
lòng.                                                                                                      
    11 giờ đêm đài nổ điểm đường 
Dương Quảng Hàm, Q. Gò Vấp. 

Những tình huống 
                                     ...khó đỡ
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Đến nơi anh Thanh giật mình khi 
thấy người phụ nữ nước mắt tèm 
nhem ôm đứa con còn đỏ hỏn 
kêu anh chạy về bến xe miền 
Tây. Dọc đường cô khóc tức tưởi, 
lo lắng phụ nữ sinh non ngày non 
tháng anh Thanh mon men hỏi 
dò:
   - Có chuyện gì từ từ bình tĩnh 
em, em mới sinh không nên xúc 
động mạnh.
    - Chồng em nhậu xỉn về chửi 
em, đuổi mẹ con em đi - Cô 
khách vừa kể vừa khóc nức nở.
    - Em bình tĩnh lại, theo anh 
thấy em nên quay trở về nhà trọ 
đợi chồng em tỉnh cả hai nói 
chuyện phải quấy. Bây giờ chồng 
em đang xỉn, em có nói cũng 
không nghe lọt tai. Nếu nó tỉnh 
em nói chuyện mà không thay đổi 
em quyết định bỏ đi cũng không 
muộn. Em đi bây giờ đêm hôm 
con còn nhỏ có chuyện gì hối 
hận không kịp, rồi ba mẹ em thấy 
em không hạnh phúc cũng buồn 
lòng. Gia đình đổ vỡ con em còn 
nhỏ không cha, một mình em 
còn trẻ nuôi con cũng vất vả. Anh 
là người đã từng trải qua những 
cuộc “thánh chiến” kiểu như thế 
nên hiểu rõ, vợ chồng sống với 
nhau cả đời, anh hi vọng em suy 
nghĩ xem xét lại.
  Không hiểu bằng cách nào 
chồng cô khách mò ra số điện 
thoại của Thanh gọi trực tiếp cho 
anh:
    - Anh chở vợ em đi đâu vậy, 
anh chuyển lời giúp với cô ấy em 
sai rồi. Nhờ anh chở vợ em về.
Sau hành trình dài trở thành nhà 
thuyết khách … bất đắt dĩ, khi 
còn cách bến xe vài trăm mét 
cô khách nhỏ nhẹ thay đổi quyết 
định:
    - Em nghe lời anh, nhờ anh 
chở mẹ con em quay lại. 
    - Đến nơi anh chồng chờ sẵn 
mang vợ con vào nhà rồi quay 
sang cảm ơn anh rối rít: Em giữ 
số điện thoại của anh, đi đâu em 
sẽ gọi ủng hộ anh.
   Thanh bật cười sảng khoái vì 

đã góp phần giúp họ hàn gắn. 
Gần Tết 2014 có số gọi anh chở 
đi. Vừa lên xe cậu chàng vỗ vai 
Thanh: 
    - Anh nhớ em hông?
    - Cậu là…
    - Hơn 1 năm trước anh chở vợ 
em đi đó, may mà có anh thuyết 
phục vợ em về. Bây giờ em làm 
chỗ lò quay heo sữa đi bỏ mối cho 
các nơi bán lẻ, nhà hàng, lúc nào 
đi giao hàng em lại gọi anh.
    - Nhớ rồi, vợ con cậu khỏe chứ?
    - Dạ khỏe. 
    Nhờ vậy Thanh có thêm một 
mối ruột đi xe của mình. Đi xa 
hay giao hàng nhiều nơi là cậu 
lại gọi Thanh. Tết năm 2014, cậu 
chàng gọi anh chở cả gia đình 
mình về Long An thăm ông bà 
nội. Nhìn gia đình cô khách hạnh 
phúc, cô bé đã hơn 1 tuổi loi choi 
trong lòng ba mẹ chợt Thanh cảm 
thấy ấm lòng. Anh tự nhủ: Làm tài 
xế cũng hay ra phết ấy nhỉ!  
    Hỏi bị nhằn, im bị chửi
    Đón ông khách từ Q.9, lên xe 
nhìn mặt khách quạu quọ anh 
Thuận không dám hó hé, anh nhỏ 
nhẹ hỏi:
    - Anh đi đâu?
    - Vào thành phố.
    - Đường nào anh?
    - Nguyễn Đình Chiểu.
    - Số mấy anh nhỉ?
    - Hỏi gì nhiều thế, cứ chạy đi - 
khách quát.
Im lặng hổng dám lên tiếng, đến 
đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, 
Q.1 sợ đi luốt anh Thuận khéo léo 
hỏi lại:
    - Anh ơi, đến đầu đường Nguyễn 
Đình Chiểu rồi, anh muốn đến 
địa chỉ nào?
    - Tôi kêu anh chạy anh cứ chạy.
Biết khách “khó ở” trong người 
anh Thuận im lặng cắm cúi chạy.
    - Ngừng, luốt rồi, chạy gì dữ vậy 
cha, đi cướp à.
    Tức lắm nhưng muốn êm xuôi 
anh Thuận đành nhỏ giọng: 
    - Tôi có hỏi hỏi anh đến đâu 
anh bảo tôi cứ chạy đi, hỏi hoài, 

nên tôi nào dám hỏi, tôi cũng 
không biết chạy đâu bây giờ.
    Ông khách tiếp tục lèm bèm, 
anh Thuận bỏ ngoài tai cố nhanh 
chóng lấy tiền chuồn êm. Anh 
Thuận cho biết theo kinh nghiệm 
nhiều năm, dù con chó khách nói 
con mèo tài xế cũng không nên cự 
cãi chẳng được ích lợi gì, chưa kể 
còn bị “dính chưởng” án phạt nếu 
bị khách complain. Ngoài ra nếu 
gặp phường lưu manh vào đêm 
khuya ở vùng ven nó ném đá móp 
xe bể kiếng tài xế còn khổ hơn. 
    Hôm nọ đang bỏ khách xuống 
xe khu vực Q.Bình Tân, bỗng đâu 
một cô gái từ trong hẻm nhào ra 
mở cửa lên xe. Anh Bình huýt sáo 
vui vẻ:
    - Đi đâu em gái.
    - Chạy đi - giọng nghèn nghẹn.
    - Nhìn qua kiếng chiếu hậu 
anh Bình thấy cô gái đang ôm 
mặt đau khổ, biết rằng không nên 
đụng chạm cô ấy vào lúc nhạy 
cảm nhưng chạy đến ngã tư, anh 
Bình không biết rẽ đường nào bèn 
cố gắng hỏi lại:
    - Em ơi đến ngã tư rồi, em muốn 
quẹo đường nào chỉ anh…
    - Tôi kêu anh cứ chạy, đi đâu 
cũng được, hỏi hoài, có tin tôi đạp 
anh xuống xe không?
    Anh Bình vừa tức vừa buồn cười, 
thấy cô đang khóc anh không 
chấp đành nín nhịn bỏ qua. Anh 
chợt nghĩ, cô ấy đang không vui, 
chạy ra Bạch Đằng cho cô ngắm 
phố phường đỡ buồn. Thế nhưng, 
lăn bánh được một đoạn anh lại 
lo ngay ngáy hổng biết cô ta có 
đủ tiền trả không. May mắn gần 
hai tiếng lăn ra trung tâm Sài Gòn 
rồi lộn lại về nhà, cô gái tâm tình 
tốt hơn, tiền cũng trả đủ còn bo 
anh vài chục, kèm theo tiếng cảm 
ơn lí nhí. Anh Bình nói vui “Đôi 
lúc nghỉ có việc ở nhà quá lâu, 
hổng nghe khách… chửi chợt thấy 
buồn, nhớ vô lăng”   
    (Tên nhân vật trong bài đã được 
thay đổi)

(Còn tiếp)
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Ông Huỳnh Văn Sĩ - P.TGĐ TCNS tặng giấy khen Công ty cho lái 
xe Ninh Quốc Hùng (trái) và lái xe Lê Hoàng Dũng

Hai khách hàng may mắn nhận lại tài sản 
110 triệu đồng. 

THÀNH LẬP ĐỘI XE MỚI

    Khách hàng người Na Uy may mắn đó tên là Fredriksen được 
tài xế Ninh Quốc Hùng trả lại tài sản trị giá 60 triệu đồng và hành 
khách còn lại tên Tín (ĐT: 0986 713 474) được bác tài Lê Hoàng 
Dũng trả lại khối tài sản ước tính 50 triệu đồng mà anh Tín đã vô 
tình để quên trên xe. 
    Sự việc xảy ra vào lúc 16h ngày 25/01/2014, anh Ninh Quốc 
Hùng (Tài 4859, đội 43, chi nhánh 7) chở khách đi từ bến xe bus 
Bến Thành đến khách sạn Kim Đô, Q.1. Xuống xe, ông Fredriksen 
để quên túi hành lý bên trong có 31.150 baht Thái (tương đương 
19.000.000đ), 9.900 tiền Na Uy (tương đương 34.000.000đ), 1 
chiếc Iphone 4, 1 camera hiệu Canon và vật dụng cá nhân. Tổng 
tài sản ước tính 60.000.000đ. Sáng ngày 26/01/2014, tài sản được 
anh Hùng giao về công ty trả lại cho khách.
    Đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (31/01/2014) anh Lê Hoàng 
Dũng (Tài 6982, đội 80, chi nhánh 10) chở khách hàng tên Tín đi 
từ 63 Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận đến chợ Bà Chiểu, xuống 
xe anh Tín để quên túi xách có chứa 1 máy quay phim chuyên 
dụng, 1 máy chụp hình, 1 cái Ipad, 1 điện thoại Samsung Galaxy 
S4 và gần 20 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản khoảng 50 triệu 
đồng. Chiếc túi sau đó được anh Dũng nhanh chóng hoàn trả cho 
khách ngay trong ngày.
    Sáng ngày 11/02/2014 Ban lãnh đạo công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam đã quyết định tặng giấy khen và thưởng 500.000đ/người 
cho tài xế nhằm phát huy mạnh mẽ phong trào không tham của rơi 
trong cộng đồng tài xế taxi. 

   Ban Tổng Giám đốc Vinasun Corp. vừa 
ban hành quyết định thành lập 2 đội xe 
mới gồm Đội xe 84 thuộc Chi nhánh Taxi 
Vinasun 4 (giao ca tại Cây xăng số 270 
Lý Thường Kiệt, P. 6, Q.Tân Bình) và Đội 
xe 89 thuộc Chi nhánh Taxi Vinasun 6 
(giao ca tại Cây xăng Petrolimex - 1037 
Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7).

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 55 G1 05 25 61 80 14 29 45
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT3

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 01/2014

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 25 G1 55 55 14 43 A5 05 A1
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD6

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN1

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 02/2014

CN doanh thu cao 01/2014
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 6
2 Chi nhánh 5
3 Chi nhánh 11

CN doanh thu cao 02/2014
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 5
2 Chi nhánh 4
3 Chi nhánh 1

Ông Nguyễn 
Thái Bình giữ 
chức Phó Giám 
đốc Chi Nhánh 
Taxi Vinasun 12

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Ông Quách Hữu 
Thạnh giữ chức 
Giám Đốc Chi 
Nhánh Taxi 
Vinasun 12

Ông Đặng Văn 
Nhân giữ chức 
Phó Giám Đốc 
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 5
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    Nơi ở hiện tại của gia đình 
anh vẫn chưa ổn định vì còn 
nằm trong diện giải tỏa, anh  là 
lao động duy nhất trong ngôi nhà 
nhỏ đó, nuôi ba đứa con nhỏ mà 
đứa con gái đầu lòng lại bị liệt.
    Anh tâm sự: “ Lúc mới cưới 
nhau, vợ chồng tôi rất hạnh phúc 
khi chờ đón đứa con đầu lòng. 
Nhưng đau lòng thay nó lại bị 
liệt. Bao nhiêu công sức của cải 
đều dành cho việc chữa bệnh 
cho con, thậm chí còn vay mượn 
khắp nơi để đưa con đi Sài Gòn 
chữa trị nhưng đều vô phương, 
vợ chồng tôi đành an phận . Tôi 
cố gắng kiếm nhiều việc ổn định 
để lo cho gia đình nhưng cuộc 
sống vẫn không cải thiện, dần 
dần hạnh phúc mong manh của 
tôi cũng tan vỡ theo”.  Chúng 
tôi nhận thấy trong đôi mắt anh 
thoáng buồn khi  nhớ lại chuyện 
cũ.
    Cuộc sống khó khăn về tinh 
thần lẫn vật chất khiến nhiều 
lần anh muốn buông xuôi nhưng 
tình cha con đã giúp anh vượt 

lên số phận, mỗi lần 
đi làm về nhìn cảnh 
đứa con đầu nằm một 
chỗ còn hai đứa em thì 
vô tư chơi đùa là anh 
lại như được tiếp thêm 
sức sống, anh nguyện 
với lòng mình sẽ làm 
tất cả việc gì có thể, 
cực khổ bao nhiêu anh 
cũng chịu dù cho sức 
khỏe của anh đã không 
còn như trước, mỗi khi trái gió trở 
trời anh lại thấy đau trong người.
    Thấy hoàn cảnh của anh như 
vậy, bạn bè giới thiệu cho anh 
một công việc ổn định hơn. Năm 
2011 là bước ngoặc trong đời anh 
khi anh được gia nhập vào đội 
ngũ nhân viên lái xe của Công 
ty CP Ánh Dương Xanh VN (Vi-
nasun Green taxi). Anh chia sẻ: 
“Tôi rất vui khi được làm việc tại 
VINASUN TAXI, ở đây công ty đã 
tạo cho tôi phong cách làm việc 
chuyên nghiệp, đào tạo nhiều 
kiến thức nghiệp vụ, cách giao 
tiếp với khách hàng khiến tôi 

ngày càng có nhiều mối quan 
hệ, khách hàng và anh em đồng 
nghiệp cảm thông và giúp đỡ tôi 
rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh 
thần, thu nhập cũng ổn định hơn 
dù vẫn còn nhiều khó khăn phía 
trước”
    Anh luôn nổ lực hết mình, chịu 
khó trong công việc, là người có 
doanh số cao ổn định trong đội, 
là một tấm gương vượt khó đáng 
khâm phục, là một người đàn ông 
tuyệt vời. Chúc cho quãng đường 
anh đi sau này được bình yên 
và các con anh sẽ thành tài như 
nguyện vọng của anh

Sau tết Giáp Ngọ, chúng tôi hẹn gặp anh Dương 
Quốc Toản (SN 1974), một tấm gương về tinh thần 
vượt khó trong Đội 2 (Đội xe Vinasun taxi - Đà Nẵng). 
Tiếp xúc với anh, ấn tượng khó phai đó là một nhân 
viên chịu khó, một người cha có trách nhiệm.

VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
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Đội 1: Trần Thanh Tú (Tài 3311) - Quang Văn Minh (Tài 4611) - 
Ngô Minh Long (Tài 2146) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Chế 
Minh Tâm (Tài 1879) - Lê Minh Đức (Tài 3776) - Đặng Xuân 
Thu (Tài 1979) - Nguyễn Đoàn Trung (Tài 1956) - Phạm Văn 
Tuấn (Tài 4396)
Đội 2: Duy Khánh Ly (Tài 6892) - Hoàng Tuấn Anh (Tài 3238) 
- Nguyễn Văn Tuấn (Tài 6042) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 4325) 
- Nguyễn Doãn Ba (Tài 3975) - Phạm Ngọc Sang (Tài 6734) - 
Thái Văn Định (Tài 3976) - Trần Văn Nhơn (Tài 4520) - Đinh 
Nguyễn Văn Lưu (Tài 6612) - Bùi Lê Khang (Tài 4708) - Trần 
Đạt Thành (Tài 4015) - Nguyễn Trung Hạnh (Tài 6892) - Lê Văn 
Sĩ (Tài 2403)
Đội 3: Phạm Văn Hành (Tài 5407) - Trần Văn Tường (Tài 4281) 
- Nguyễn Tấn Vương (Tài 6675) - Đinh Xuân Hiệp (Tài 2772) - 
Ngô Tấn Đạt (Tài 3977) - Huỳnh Văn Tuấn (Tài 4063) - Dương 
Văn Nam (Tài 3048) - Nguyễn Văn Hải (Tài 3249)
Đội 4: Lâm Trường Nguyên (Tài 3228) - Lê Hoàng Anh Dũng 
(Tài 3492) - Nguyễn Ngọc Minh Quân (Tài 2375) - Trương Thế 
Hạo (Tài 6002) - Nguyễn Văn Đời (Tài 4005) - Trần Văn Tuấn 
(Tài 3233) - Nguyễn Văn Cung (Tài 4169) - Phạm Anh Minh 
(Tài 7018) - Trần Minh Dương (Tài 1864) - Võ Minh Thành (Tài 
2397) - Nguyễn Võ Duy Cương (Tài 2399) - Trần Văn Châu (Tài 
3814) - Nguyễn Tường (Tài 3855)
Đội 5: Lê Thanh Bằng (Tài 4787) - Hồ Ngọc Thủy (Tài 4787) - Đỗ 
Bá Duyệt (Tài 1507) - Đoàn Hùng Mạnh (Tài 5055)
Đội 6: Phạm Văn Hải (Tài 3254) - Lê Vũ Bình (Tài 4770) - Ngô 
Văn Thành (Tài 3732) - Vương Quang Lộc (Tài 2619) - Nguyễn 
Tùng Lâm (Tài 1882) - Hà Lâm (Tài 6897) - Nguyễn Bá Hạnh (Tài 
4088) - Giảng Việt Anh (Tài 2916) - Trần Minh Hoàng (Tài 2583) 
- Bùi Quang Duy (Tài 3181) - Nguyễn Huy Cường (Tài 4586) - Lê 
Thanh Sơn (Tài 6697) - Nguyễn Xuân Trường (Tài 3834) - Giang 
Văn Cường (Tài 2087)
Đội 7: Nguyễn Ngọc Vũ (Tài 6711) - Nguyễn Công Trí (Tài 6504) 
- Nguyễn Xuân Bảy (Tài 2119) - Nguyễn Văn Tư (Tài 6074) - 
Phan Hoàng Lộc (Tài 2512) - Ngô Thanh Vân (Tài 3018)
Đội 8: Nguyễn Phi Hùng (Tài 2479) - Trịnh Tấn Lộc (Tài 4264) 
- Nguyễn Văn Triệu (Tài 4507) - Quách Văn Thạnh (Tài 1825) 
- Nguyễn Văn Điển (Tài 3705) - Thạch So Pha (Tài 5191) - Liêu 
Văn Lái (Tài 1581) - Trang Hùng Phong (Tài 1591) - Phạm Văn 
Bé (Tài 5351) - Nguyễn Trung Thiết (Tài 3688) - Nguyễn Văn 
Thủy (Tài 5170) - Nguyễn Trung Thiết (Tài 3688) - Diệp Vinh 
Thành (Tài 1982)
Đội 9: Lê Hữu Tài (Tài 1775) - Bùi Sỹ Khải (Tài 2912) - Nguyễn 
Tiến Hiệp (Tài 2039) - Lý Thành Hưng (Tài 3252) - Dương Công 
Dũng (Tài 3528) - Phan Huy Đăng (Tài 3528) - Thái Trọng Tiến 
(Tài 5148) - Trần Hữu Phương (Tài 6971) - Trần Kiến Nhân (Tài 
5148) - Nguyễn Huỳnh Minh Nhật (Tài 2333)
Đội 10: Đàm Hữu Phước (Tài 6558) - Lại Thanh Dũ (Tài 3682) 
- Nguyễn Minh Phúc (Tài 2599) - Võ Văn Dũng (Tài 2599) - Dư 
Tuấn Kiệt (Tài 4026) - Lâm Quốc Cường (Tài 2529) - Vũ Văn 
Long (Tài 4801) - Nguyễn Minh Châu (Tài 4225) - Trần Tam 
Đệ (Tài 3507)
Đội 11: Bùi Văn Dũng (Tài 4301) - Huỳnh Né (Tài 4792) - 
Nguyễn Ngọc Thanh (Tài 6962) - Trần Minh Bình (Tài 5223) 

- Nguyễn Đức Đạt (Tài 2559) - Lưu Gia Lập (Tài 2300) - Nguyễn 
Hồng Thơ (Tài 4931) - Võ Quang Nam (Tài 5140) - Sâm Quốc 
Huy (Tài 4806) - Trần Phan Trọng Thuận (Tài 2981) - Hồ Võ Lê 
Nguyên Vũ (Tài 2459)
Đội 12: Huỳnh Việt Hòa (Tài 3462) - Nguyễn Công Minh (Tài 
1422) - Nguyễn Minh Dương (Tài 2652) - Lê Minh Hùng (Tài 
3094) - Trần Hữu Thành (Tài 3850) - Nguyễn Duy Út (Tài 3850) 
- Đoàn Ngọc Hải (Tài 4871)
Đội 14: Kha Bình Thái (Tài 4202) - Đỗ Hoàng Phúc (Tài 2268) - 
Hà Anh Vũ (Tài 3185) - Nguyễn Tấn Thành (Tài 6117) - Nguyễn 
Duy Hòa (Tài 6963) - Nguyễn Minh Thảo (Tài 1900) - Phạm Văn 
Sơn (Tài 4959) - Lê Trúc Gian (Tài 2268) - Nguyễn Văn Chính 
(Tài 2764)
Đội 15: Ngô Văn Hùng (Tài 1445) - Phan Huỳnh Dũng (Tài 5206) 
- Đinh Công Minh (Tài 6584) - Hồ Đắc Thụy (Tài 4236) - Lê Văn 
Thân (Tài 6142) - Từ Văn Hòa (Tài 4954) - Nguyễn Văn Ba (Tài 
1774) - Trần Văn Thạch (Tài 6142) - Trần Minh Hùng (Tài 5193) 
- Nguyễn Minh Thành (Tài 3358)
Đội 16: Trần Bảo Quốc (Tài 5066) - Lê Thanh Lợi (Tài 4407) - 
Đinh Tấn Hoàng Hải (Tài 3726) - Lương Văn Đức (Tài 4810) - Lý 
Xuân Thảo (Tài 3044) - Đỗ Thanh Nguyên (Tài 2571) - Hồ Tấn 
Đạt (Tài 6853) - Trương Minh Hùng (Tài 1808)
Đội 17: Trần Hoàng Toàn (Tài 5023) - Thái Đình Thương (Tài 
2576) - Hứa Đại Cảnh (Tài 1403) - Nguyễn Văn Tình (Tài 3953) 
- Hoàng Văn Cường (Tài 6652) - Huỳnh Ngọc Phương (Tài 6523) 
- Châu Tiến (Tài 1336) - Huỳnh Hữu Phước (Tài 2499) - Trần 
Quang Liêm (Tài 3996)
Đội 18: Trần Bá Huy (Tài 1484) - Lê Hoàng Dũng (Tài 3829) - 
Phạm Công Hiền (Tài 4846) - Nguyễn Thanh Danh (Tài 1859) 
- Trần Văn Chinh (Tài 1484) - Đoàn Hùng Mạnh (Tài 3829) - Ngô 
Tấn Nam (Tài 4707) - Trần Bá Thắng (Tài 3152) - Nguyễn Văn 
Hòa (Tài 7021) - Lê Ngọc Đức (Tài 6157) - Ngô Minh Hân (Tài 
4205) - Vũ Thành Lâm (Tài 3629) - Trần Ngọc Thi (Tài 1988) - 
Nguyễn Văn Lý (Tài 6574) 
Đội 19: Nguyễn Anh Khoa (Tài 4497) - Vũ Văn Lắm (Tài 4816) 
- Nguyễn Thành Phương (Tài 2135) - Hoàng Đình Trung (Tài 
2188) - Nguyễn Văn Duy (Tài 7002) - Nguyễn Văn Hảo (Tài 
1921) - Lê Thế Anh (Tài 2936) - Đinh Tiên Hoàng (Tài 3879) - Lê 
Văn Ngân (Tài 3606) - Nguyễn Văn Dung (Tài 6680)
Đội 20: Đào Duy Nam (Tài 5157) - Nguyễn Danh Cương (Tài 
4578) - Lê Thị Phương Anh (Tài 4836) - Phạm Hữu Quang (Tài 
4996) - Đặng Đình Khiêm (Tài 5124) - Phan Châu Nguyện (Tài 
3465) - Lâm Quang Phi (Tài 5313) - Phan Văn Lên (Tài 3267) - 
Lâm Quang Phi (Tài 5313)
Đội 21: Dương Văn Đông (Tài 3223) - Nguyễn Quang Mỹ (Tài 
4448) - Nguyễn Trần Nghị (Tài 6644) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 
3614) - Huỳnh Quang Tiên (Tài 6065) - Hồ Văn Sang (Tài 1922) 
- Võ Văn Chinh (Tài 4046) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4999) - Lý 
Kiến Khang (Tài 2123) - Nguyễn Thanh Hận (Tài 2581) - Nguyễn 
Phi Quý (Tài 3988) - Lê văn Đình (Tài 5412) - Giang Trí Tâm 
(Tài 2364)
Đội 22: Nguyễn Đức Huệ (Tài 6557) - Nguyễn Mạnh Cường (Tài 
6721) - Nguyễn Đức Cảnh Thịnh (Tài 3457) - Nguyễn Thọ (Tài 
4320) - Nguyễn Việt Phong (Tài 4737) - Bùi Trung Nghĩa (Tài 

4048) - Trần Văn Thành (Tài 1279) - Võ Như Hùng (Tài 1777) - 
Phạm Ngọc Quang (Tài 3956) - Ty Văn Phong (Tài 3457)
Đội 23: Phan Thanh Tú (Tài 2564) - Lý Minh Đại (Tài 6882) - 
Trần Đình Trung (Tài 3863) - Lý Tây Đô (Tài 4845) - Lâm Tấn 
Khang (Tài 3695) - Phạm Minh Thành (Tài 3533) - Trần Hoàng 
Nam (Tài 4207) - Nguyễn Quang Dương (Tài 2055) - Nguyễn Bá 
Tòng (Tài 4219) - Mai Hoàng Hải (Tài 6882) - Huỳnh Tấn Kiệt 
(Tài 6213) - Nguyễn Văn Tám (Tài 6544)
Đội 24: Lương Đắc Thịnh (Tài 3919) - Trần Đức Trang (Tài 1218) 
- Trần Thanh Tùng (Tài 2575) - Trần Văn Thanh (Tài 6633) - 
Nguyễn Xuân Chính (Tài 4355) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 5364) 
- Trần Văn Tuân (Tài 3683) - Lê Văn Hòa (Tài 1846) - Đặng 
Thanh Minh (Tài 6931) - Phạm Thành Đạt (Tài 2491) - Lê Bá 
Độ (Tài 3743)
Đội 25: Phùng Tấn Toàn (Tài 5328) - Lưu Quý Thiện (Tài 3848) 
- Đoàn Văn Hùng (Tài 5207) - Nguyễn Văn Hiếu (Tài 4509) - 
Nguyễn Văn Chính (Tài 6685) - Trương Hoài Phong (Tài 4177) 
- Nguyễn Hoàng Trọng (Tài 6608) - Trần Văn Đức (Tài 5117) - 
Phan Chấn Cường (Tài 2577) - Lê Ngọc Điền (Tài 4457)
Đội 26: Nguyễn Văn Tin (Tài 4676) - Nguyễn Hữu Lượng (Tài 
2573) - Nguyễn Công Bình (Tài 4998) - Phạm Công Đức (Tài 
4676) - Nguyễn Đức Giao (Tài 1411) - Vũ Văn Cường (Tài 4255) 
- Huỳnh Văn Tâm (Tài 4227) - Cao Văn Mến (Tài 3182) - Lê Văn 
Trung (Tài 2756) - Khuất Đăng Trung (Tài 1411) - Đỗ Văn Rin 
(Tài 3741) - Lê Văn Nữa (Tài 4434) - Lại Đình Sáng (Tài 4700) 
- Nguyễn Trung Trực (Tài 1804) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 3898) 
- Đinh Văn Tính (Tài 3381) - Nguyễn Hữu Tín (Tài 1936) - Chọc 
Dẩu Khìn (Tài 3963)
Đội 27: Nguyễn Xuân Chí (Tài 2165) - Đỗ Đức Trung (Tài 1810) 
- Trần Hoàng Toàn (Tài 5023) - Trịnh Công Trường (Tài 3615) - 
Võ Văn Hải (Tài 4844) - Lê Quốc Tuấn (Tài 3567) - Nguyễn Văn 
Chảng (Tài 2603) - Phạm Tiến Than (Tài 6205) - Đoàn Văn Lộc 
(Tài 3922) - Phan Văn Trà (Tài 3514)
Đội 28: Dương Văn Quang (Tài 4252) - Trần Anh Vũ (Tài 3815) 
- Tôn Thất Quốc Trung (Tài 3815) - Đăng Phú Sinh (Tài 1951) 
- Phạm Quốc Vũ (Tài 1771) - Nguyễn Thanh Thái (Tài 2628) - 
Dương Minh Đức (Tài 4018) - Phạm Đức Chính (Tài 4709) - Trần 
Văn Anh (Tài 1895) - Phạm Minh Hưng (Tài 1479) - Dương Văn 
Quang (Tài 4255) - Trần Ngọc Hoàng (Tài 4368) - Phạm Duy 
(Tài 5042)
Đội 29: Vũ Văn Thảo (Tài 3636) - Nguyễn Ngọc Trí (Tài 3743) - 
Bùi Anh Đức (Tài 6131) - Nguyễn Minh Mẫn (Tài 3747) - Văng 
Thanh Nam, (Tài 2458) - Phạm Văn Duyển (Tài 3959) - Nguyễn 
Thành Nhân (Tài 3637) - Phan Văn Ngọc Phi (Tài 1297) - Khuất 
Quang Hòa (Tài 6587) - Nguyễn Văn Luyến (Tài 4983) - Vũ Văn 
Thảo (Tài 3636)
Đội 30: Nguyễn Phúc Tiến (Tài 3804) - Nguyễn Đình Huy (Tài 
4695) - Văn Đức Đồng (Tài 1288) - Phan Quốc Cường (Tài 3660) 
- Huỳnh Phi Thành (Tài 2905) - Hồ Văn Sửu (Tài 4812) - Nguyễn 
Ngọc Thảo (Tài 3531) - Nguyễn Công Dũng (Tài 2456) - Trần 
Đặng Công Văn (Tài 2905) - Lê Thanh Tâm (Tài 4790)
Đội 31: Trần Thanh Vỹ (Tài 1474) - Đặng Thanh Minh (Tài 1474) 
- Trần Duy Thư (Tài 4140) - Trương Văn Trường (Tài 1800) - Trần 
Cẩm Đường (Tài 1814) - Quang Tuấn Vinh (Tài 3038) - Nguyễn 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 12/2013

TrầN CôNG SÁNG
(Tài 3424 - Đội 61) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S4 màu trắng

 (Ước tính 10,000,000đ)

TrầN HOàNG TOàN  
(Tài 5023 - Đội 17 ) 

Tài vật: 01 máy ipad hiệu Apple + balo
 (Ước tính 8,000,000đ)

TrầN VăN HưNG
(Tài 4888 - Đội BD6 ) 

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

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Hoàng Minh (Tài 1510) - Huỳnh Thiên Trường (Tài 3730) - Lê Văn 
Phương (Tài 6758) - Nguyễn Nhân Hòa (Tài 3729) - Nguyễn Thế 
Thuận (Tài 3209) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 3729) - Trịnh Quốc Hà 
(Tài 4328) - Điền Hiền Hoàng (Tài 3915) - Phạm Tất Nhiên (Tài 
6141)
Đội 32: Giang Hoa (Tài 3571) - Nguyễn Vương Xuân (Tài 3260) - 
Phạm Chiêu Bình (Tài 6629) - Phan Hữu Đức (Tài 3778) - Trầm Tú 
Te (Tài 2285) - Lê Thanh Bình (Tài 5265)
Đội 33: Mai Văn Quốc Hòa (Tài 3085) - Trần Quốc Tú (Tài 4153) 
- Nguyễn Văn Đang (Tài 3727) - Lê Bảo Huy Cường (Tài 4127) - 
Nguyễn Thanh Sơn (Tài 6515) - Phạm Thái Bình (Tài 2201) - Trịnh 
Văn Nghĩa (Tài 6804) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 5369) - Lên Văn 
Trường (Tài 5333) - Mai Văn Quốc Hòa (Tài 3085) - Đoàn Chí Cường 
(Tài 2922)
Đội 34: Lê Văn Son (Tài 6739) - Trần Văn Thiện (Tài 2467) - Phan 
Hoàng Di (Tài 5251) - Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy (Tài 1887) - 
Nguyễn Thế Huy (Tài 6681) - Huỳnh Văn Nhật (Tài 2081) - Lê Hữu 
Phước (Tài 5058) - Nguyễn Ngọc Tuấn (Tài 2467) - Hồ Anh Tuấn (Tài 
3157) - Đào Bá Hùng (Tài 4907)
Đội 35: Đặng Hoàng Nhiệm (Tài 5097) - Dương Phúc Cường (Tài 
6541) - Trần Huy Tùng (Tài 3562) - Phạm Công Danh (Tài 6510) 
- Đỗ Ngọc Huy (Tài 2319) - Nguyễn Văn Linh (Tài 6086) - Hoàng 
Văn Cường (Tài 6129) - Nguyễn Tuấn Anh (Tài 6730) - Nguyễn Ngọc 
Thắng (Tài 1559) - Đinh Văn Phúc (Tài 4313)
Đội 36: Văn Phú Quốc (Tài 5018) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) 
- Nguyễn Huy Trường (Tài 2383) - Nguyễn Văn Khương (Tài 4602) - 
Cao Thanh Bạch (Tài 2775) - Trương Phương Cẩm (Tài 4620) - Đinh 
Văn Chuyện (Tài 3542) - Văn Phú Quốc (Tài 5018) - Trần Thanh 
Tuấn (Tài 4620) - Nguyễn Huy Trường (Tài 2383)
Đội 37: Nguyễn Đức Thành (Tài 4046) - Trần Nhật Đông (Tài 2748) 
- Võ Minh Hải (Tài 4610) - Phạm Viết Thơm (Tài 5270) - Bùi Văn 
Giàu (Tài 2377) - Hà Văn Nhân (Tài 1743) - Hồ Xuân Khỏe (Tài 
6181) - Phạm Thành Lộc (Tài 6902) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 6718) 
- Lê Thành Sang (Tài 6155) - Lý Chí Dương (Tài 2500) - Nguyễn 
Thanh Toàn (Tài 6505)
Đội 38: Phạm Minh Tâm (Tài 4562) - Trương Văn Hòa (Tài 4494) - 
Phạm Đình Đại (Tài 2118) - Trương Văn Trọng (Tài 3723) - Lê Hữu 
Chiến (Tài 4383) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 5185) - Phạm Đình 
Đại (Tài 3118) - Nguyễn Đức Vinh (Tài 3498) - Văn Ngọc Trung 
(Tài 3723)
Đội 39: Nguyễn Văn Châu (Tài 6049) - Lê Trần Thanh Tuấn (Tài 
4039) - Nguyễn Ngọc Hiệp (Tài 6540) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 
6864) - Nguyễn Cao Thắng (Tài 2915) - Dương Văn Hùng (Tài 4533) 
- Lê Văn Hoàng (Tài 6747) - Lê Vũ Thanh (Tài 6066) - Nguyễn 
Thành Đạt (Tài 3544) - Nguyễn Tài Mạnh (Tài 1515) - Phạm Huyền 
Vũ (Tài 3288)
Đội 40: Nguyễn Văn Năm (Tài 6698) - Lê Quang Khương (Tài 5416) 
- Hà Minh Tuấn (Tài 1528) - La Thị Thanh Tuyền (Tài 3983) - Võ 
Văn Mận (Tài 1300) - Nguyễn Huy Hỷ (Tài 1521) - Nguyễn Thanh 
Hải (Tài 3384) - Bùi Đức Tâm (Tài 3384) - Nguyễn Xuân Hòa (Tài 
1525) - Hồ Trương Lộc (Tài 4972) - Huỳnh Văn Trang (Tài 3376) - Lê 
Bá Cường (Tài 1295)
Đội 41: Nguyễn Duy Toàn (Tài 4146) - Nguyễn Thế Bảo (Tài 6620) 
- Võ Dương Hiền (Tài 4272) - Nguyễn Đức Huy (Tài 4321) - Trần 
Thanh Nhân (Tài 6080) - Nguyễn Ngọc Tuyên (Tài 6779) - Nguyễn 
Nhật Khoa (Tài 5250) - Phan Văn Chương (Tài 2747) - Võ Phước 
Thiện (Tài 4146) - Đỗ Văn Dũng (Tài 2650) - Mai Quốc Tài (Tài 
5409) - Nguyễn Minh Tuấn (Tài 3929)
Đội 42: Nguyễn Ngọc Sang (Tài 4067) - Bùi Thanh Toàn (Tài 5022) - 
Lý Văn Thiên (Tài 4802) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 4808) - Phạm Tiến 
Duẩn (Tài 3476) - Đinh Quốc Hùng (Tài 3525)
Đội 43: Hà Ngọc Quí (Tài 4105) - Lê Hoàng Vinh (Tài 6061) - Võ 
Đại Được (Tài 4685) - Nguyễn Duy Đức (Tài 4894) - Phạm Thanh 
Khuyên (Tài 6887) - Đỗ Ngọc Chiến (Tài 6909) - Nguyễn Văn Đấu 
(Tài 3701)
Đội 44: Nguyễn Phước Thành (Tài 6668) - Huỳnh Văn Sau (Tài 
3937) - Lâm Văn Dương (Tài 5121) - Thái Thắng Lộc (Tài 3494) - 
Hồ Thanh Hải (Tài 2733) - Phạm Đức Huân (Tài 4575) - Nguyễn 
Hoàng Huy Vũ (Tài 1779) - Giang Anh Tuấn (Tài 3541) - Trần Trung 
Tính (Tài 6006) - Đỗ Chí Công (Tài 4684) 
Đội 45: Ngô Vĩ Hải (Tài 4555) - Nguyễn Thái Bình (Tài 2539) - 
Chanh Kim Tha (Tài 2254) - Lâm Hữu Tài (Tài 6628) - Ngô Mỹ Hải 
(Tài 4555) - Trần Quang Hiếu Nghĩa (Tài 3395) - Nguyễn Văn Thảo 
(Tài 4825) - Lê Văn Thống (Tài 6822) - Lê Hoàng Thương (Tài 6682) 
- Nguyễn Thành Trung (Tài 2511) - Nguyễn Văn Lâm (Tài 2511)
Đội 46: Lê Văn Thái (Tài 6150) - Nguyễn Trung Dũng (Tài 4666) 
- Nguyễn Thành Long (Tài 1355) - Nguyễn Đức Dũng (Tài 4666) - 
Bạch Đằng Thắng (Tài 2394) - Nguyễn Cửu Thanh (Tài 5051)
Đội 47: Nguyễn Quốc Chí (Tài 2326) - Ngô Bạch Hùng (Tài 4581) 
- Lý Sương (Tài 4688) - Nguyễn Văn Trí (Tài 2492) - Nguyễn Hùng 
Vương (Tài 4995) - Võ Phước Cường (Tài 2303) - Lê Thượng Vũ (Tài 
3643) - Võ Thành Phước (Tài 4581) - Võ Hoàng Hải (Tài 4872)
Đội 48: Cao Hoàng Tân (Tài 6110) - Nguyễn Phương (Tài 3104) - 
Thái Trí Thanh (Tài 6471) - Trần Minh Chung (Tài 4943) - Nguyễn 
Thanh Tâm (Tài 7013) - Phạm Văn Quân (Tài 5399) - Hoàng Ngọc 
Sơn (Tài 4635) - Trần Văn Nghĩa (Tài 6538) - Trương Quốc Cường 
(Tài 3352) - Tô Thành Nhân (Tài 1373)
Đội 49: Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 1902) - Lê Quang Hưởng (Tài 
1410) - Phạm Khắc Ngân (Tài 6987) - Lê Phước Khánh (Tài 1717) - 
Văng Thế Thiện (Tài 2534)
Đội 50: Đặng Phúc Bảo (Tài 1284) - Ngô Văn Anh (Tài 6848) - 
Nguyễn Bình Phương (Tài 4589) - Trương Quang Long (Tài 5279) 
- Nguyễn Công Danh (Tài 3220) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540) - Lê 
Hùng Cường (Tài 6765) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 6765) - Vĩnh 
Lộc (Tài 4940) - Nguyễn Minh Thảo (Tài 6154) - Nguyễn Hồ Ly 
Vũ (Tài 1303)
Đội 51: Nguyễn Trọng Quốc Nam (Tài 4600) - Nguyễn Sỹ Hạnh (Tài 
1451) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 4601) - Trần Ngọc Thanh Tùng 
(Tài 2620) - Trịnh Thái Văn Toàn (Tài 6847) - Nguyễn Ngọc Việt 
(Tài 4654) - Nguyễn Phú Cường (Tài 5266) - Nguyễn Văn Hiếu (Tài 
6709) - Phạm Văn Hồng Thái (Tài 2614) - Văn Hữu Lợi (Tài 6656) 
- Lưu Hữu Đức (Tài 1562) - Phạm Duy Long (Tài 4654) - Nguyễn 
Thành Luân (Tài 2170) 
Đội 52: Phạm Ngọc Bích (Tài 1279)

Đội 53: Trần Nguyễn Huy Hoàng (Tài 6908) - Phạm Văn Cường (Tài 
1823) - Lê Quang Lâm (Tài 6567) - Trương Trọng Hiếu (Tài 6513) - 
Lê Tuấn Hào (Tài 3585) - Trần Bá Thuận (Tài 6013) - Lê Văn Bé Tư 
(Tài 5363) - Nguyễn Hữu Quyết (Tài 1770)
Đội 54: Trần Hồng Thái (Tài 6098) - Lâm Phúc Lai (Tài 6547) - 
Trần Anh Tuấn (Tài 4144) - Trần Thế Vinh (Tài 3800) - Huỳnh Văn 
Hoàng (Tài 6616) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 6535) - Giã Thanh Bảo 
(Tài 2462) - Nguyễn Hữu Hưng (Tài 1865) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 
2180)
Đội 55: Võ Văn Hiếu (Tài 3493) - Nguyễn Văn Quyết (Tài 6581) 
- Nguyễn Văn Tình (Tài 4559) - Phan Thế Toản (Tài 6097) - Lê 
Văn Trung (Tài 1995) - Lê Duy Trung (Tài 3510) - Bùi Xuân Tuyến 
(Tài 3353) - Dương Tấn Luông (Tài 4375) - Trương Đình Hoàng (Tài 
6055) - Trần Văn Tuấn (Tài 3493)
Đội 56: Nguyễn Trọng Hoài (Tài 2578) - Phạm Quang Lịch (Tài 
2392) - Lê Minh Đạt (Tài 6526) - Nguyễn Văn Thuấn (Tài 3239) - 
Đỗ Đức Vinh (Tài 3484) - Trương Đình Hoàng (Tài 4883) - Nguyễn 
Hoàng Hải (Tài 5164) - Phạm Thế Thành (Tài 6777) - Phan Trung 
Hiếu (Tài 2454) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3538) - Trần Ngọc Nhân 
(Tài 3010) 
Đội 57: Lê Hoàng Thông (Tài 1282) - Dương Đức Nghĩa (Tài Dự 
Bị) - Nguyễn Văn Tín (Tài 1767) - Trương Hoàng Phụng (Tài 6595) 
- Nguyễn Duy Hạnh (Tài 1905) - Võ Hồng Phương (Tài 1767) - Lê 
Quốc Thư (Tài 1869) - Vương Đình Minh Hải (Tài 6846) - Nguyễn 
Văn Tiếc (Tài 4875)
Đội 58: Trần Đình Thành (Tài 2253) - Phạm Nguyên Thủ (Tài 6979) 
- Phạm Văn Trọng (Tài 4121) - Lê Văn Thự (Tài 3362) - Trần Đình 
Thanh Thụ (Tài 4420) - Đặng Xuân Hải (Tài 3917) - Trần Anh Tuấn 
(Tài 5060) - Trần Đình Tùng (Tài 4599) - Bùi Đình Thành (Tài 4868) 
- Hồ Ngọc Khoa (Tài 1893)
Đội 59: Quảng Chế Quang (Tài 3576) - Hồ Văn Phước (Tài 4574) 
- Phạm Hồng Nhật (Tài 6167) - Thái Quốc Tú (Tài 6795) - Trần 
Quốc Tuấn (Tài 2398) - Lê Thanh Tuấn (Tài 3422) - Nguyễn Ngọc 
Kếm (Tài 4275) 
Đội 60: Trần Văn Vo (Tài 2672) - Phạm Quang Tòng (Tài 6696) - 
Chung Tấn Phát (Tài 2104) - Huỳnh Kim Thoại (Tài Dự Bị) - Quan 
Minh Thành (Tài 6164) - Võ Thanh Bình (Tài 2199) - Võ Minh Châu 
(Tài 6670) - Ngô Hoàng Hải (Tài 3749) - ê Thanh Trung (Tài 4089) 
- Võ Tuấn Luân (Tài 4214) - Thái Vũ Thành (Tài 3749) - Ngô Văn 
Bình (Tài 5267) 
Đội 61: Trần Tuấn Đạt (Tài 5052) - Đinh Văn Cường (Tài 2327) - 
Trần Công Sáng (Tài 3424) - Nguyễn Nam Phương (Tài 2934) - Lê Bá 
Vạn (Tài 3773) - Huỳnh Văn Sang (Tài 1744) - Phan Trung Hiếu (Tài 
3015) - Mai Quốc Khánh (Tài 4091) - Vũ Hoàng Thành (Tài 3508) 
- Võ Văn Thịnh  (Tài 4789) - Đặng Bá Phú (Tài 2390) - Vũ Linh Lộc 
(Tài 4091) - Tạ Ngọc Lưu (Tài 6050) - Huỳnh Quốc Phi (Tài 2934)
Đội 62: Nguyễn Văn Vĩnh (Tài 6593) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 
4566) - Ngô Tấn Phú (Tài 6906) - Trần Quang Vũ (Tài 6814) - Dương 
Văn Dũng (Tài 6906) - Châu Hữu Nghị (Tài 1405)
Đội 63: Lê Hồng Tưởng (Tài 6118) - Lâm Kiểm Bình (Tài 2196) 
- Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 6128) - Nguyễn Văn Công (Tài 1909) 
- Nguyễn Văn Thụy (Tài 6973) - Trương Quốc Dũng (Tài 3554) - 
Hoàng Hải Đăng (Tài 6149) - Nguyễn Xuân Hoàn (Tài 2044) - Phạm 
Ngọc Sơn  (Tài 2050) - Phạm Hoàng Thông (Tài 1885) - Hoàng 
Thanh Tùng (Tài 996) - Mai Chí Hiệp (Tài 3788) - Nguyễn Thế 
Hòa (Tài 4992)
Đội 64: Nguyễn Văn Dũng (Tài 1943) - Hà Tấn Tùng (Tài 3894) - Đỗ 
Thành Đắc (Tài 4130) - Lê Bá Dương (Tài 5056) - Nguyễn Thế Anh 
(Tài 3955) - Trần Hữu Tuấn (Tài 4778) - Nguyễn Thành Thái (Tài 
1830) - Trần Quốc Mỹ (Tài 1987) - Phạm Giang Linh (Tài 5295)
Đội 65: Trần Công Đức (Tài 6688) - Nguyễn Hoài Bảo (Tài 2154) 
- Phạm Công Hoàng (Tài 2933) - Trần Quốc Nam (Tài 1831) - Bùi 
Văn Khởi (Tài 4083) - Lê Kim Sơn (Tài 3964) - Phạm Phi Hơn (Tài 
6216) - Lưu Văn Thắng (Tài 4761) - Dương Quốc Chính (Tài 3086) - 
Đinh Công Hoan (Tài 7011) - Lê Bình An (Tài 4982) - Dương Quang 
Thái (Tài 6115) - Hoàng Văn Quyền (Tài 3426) - Huỳnh Quốc Thịnh 
(Tài 3708) - Đặng Quang Tiệp (Tài 7011) - Nguyễn Văn Bình (Tài 
2315) - Nguyễn Thế Anh (Tài 3955) - Đào Hoàng Anh (Tài 6216)
Đội 66: Huỳnh Văn Hoàng (Tài 6616) - Nguyễn Phúc Tân (Tài 3846) 
- Nguyễn Văn Lộc (Tài 4692) - Dương Thắng (Tài 5029) - Nguyễn 
Văn Tú (Tài 1839) - Nguyễn Khanh Trọng (Tài 2446) - Lê Xuân Lâm 
(Tài 3071) - Khương Thanh Xuyên (Tài 3071) - Huỳnh Đại Lộc (Tài 
2219) - Phạm Như Mạnh (Tài 4366) - Huỳnh Văn Thiện (Tài 3047) 
- Ngô Văn Bình (Tài 2625) - Lê Văn Linh (Tài 5113) 
Đội 67: Cao Anh Tuấn (Tài 2090) - Mai Vắn Thắng (Tài 1385) - 
Nguyễn Triệu Thắng (Tài 2090) - Nguyễn Minh Quang (Tài 6165) 
- Lê Văn Hòa (Tài 3115) - Tăng Long Thương (Tài 4432) - Lê Văn 
Út (Tài 3516)
Đội 68: Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6151) - Nguyễn Văn Thống (Tài 
1560) - Võ Sỹ Tùng (Tài 2488) - Lê Ngọc Tùng (Tài 5091) - Nguyễn 
Trọng Nghĩa (Tài 6029) - Giang Văn Phát (Tài 1854) - Trần Hoành 
Minh (Tài 1941) - Thái Thị Thu Hiền (Tài 6029) - Vũ Trọng Nguyên 
(Tài 1705)
Đội 69: Lê Quốc Thông (Tài 6913) - Ngô Hữu Phát (Tài 6130) - Vũ 
Minh Hòa (Tài 5398) - Lê Đăng Hiếu (Tài 3076) - Nguyễn Hoàng 
Đan Châu (Tài 1511)
Đội 70: Nguyễn Hoàng Phương (Tài 7009) - Lưu Văn Hưng (Tài 
4101) - Trần Quốc Hải (Tài 6528) - Trần Ngọc Sang (Tài 3891) - Võ 
Tấn Cường (Tài 2965) - Phan Hoàng Ngọc (Tài 5038) - Lý Văn Huề 
(Tài 3926) - Huỳnh Hoàng Anh (Tài 3992) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 
2965) - Võ Thành Trung (Tài 6606)
Đội 71: Phạm Văn Bụi (Tài 2439) - Cao Quôc Chí (Tài 2377) - Vũ 
Đình Sang (Tài 6187) - Thái Tân Trọng (Tài 3237) - Nguyễn Anh 
Tài (Tài 6664) - Trần Hoàng Nam (Tài 6569) - Trịnh Đình Hải (Tài 
3908) - Chềnh Tư Kiệt (Tài 2440) - Nguyễn Ngọc Điệp (Tài 3412) - 
Nguyễn Thiết Tùng (Tài 6212) - Lê Minh Phương (Tài 4343)
Đội 72: Lưu Thiện Ánh (Tài 3960) - Nguyễn Văn Bạc (Tài 1460) - 
Trần Công Bình (Tài 6740) - Lê Công Toại (Tài 3482) - Kiều An Dân 
(Tài 4270) - Võ Văn Linh (Tài 1845) - Lâm Văn Dũng (Tài 3789) - 
Phan Nhật Châu Thuấn (Tài 1738)
Đội 73: Huỳnh Văn Thanh (Tài 3873) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 
1384) - Tạ Trung Hiếu (Tài 2552) - Nguyễn Đình Phú (Tài 4367) - Lê 
Minh Kha (Tài 6817) - Đặng Huy Hoàng (Tài 3873) - Nguyễn Thịnh 
Thanh Thế (Tài 1898) - Phùng Văn Đức (Tài 6901) - La Tuấn Cường 

(Tài 1870) - Cao Xuân Huy (Tài 3313) - Hồ Xuân Việt (Tài 3672)
Đội 74: Cao Hùng Dũng (Tài 1561) - Lữ Thanh Tùng (Tài 2721) - 
Việt Tấn Hưng (Tài 4004) - Cao Minh Bính (Tài 3445) - Nguyễn Tấn 
Khang (Tài 2380) - Bùi Anh Tuấn (Tài 5345)
Đội 75: Võ Thanh Sơn (Tài 4784) - Nguyễn Ngọc Lâm (Tài 4784) - 
Hà Đình Duyên (Tài 2708) - Phạm Tấn Cường (Tài 2521)
Đội 76: Dao Quảng Sâm (Tài 1897) - Nguyễn Quốc Hùng (Tài 4333) 
- Nguyễn Hữu Lộc (Tài 2622) - Dao Quản Xâm (Tài 1897) - Trần 
Khắc Long (Tài 2705) - Thang Lương Nhật (Tài 4124) - Dương Chánh 
Xương (Tài 3790) 
Đội 77: Nguyễn Công Đức (Tài 3272) - Phan Thành Danh (Tài 
4596) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 3535) - Kiều Mạnh Thắng (Tài 3019) 
- Lê Văn Hồng (Tài 1431) - Nghiêm Trường Lộc (Tài 6839) - Phan 
Chí Thọ (Tài 6875)
Đội 78: Lê Hoàng Anh Dũng (Tài 3492) - Nguyễn Hoàng Ân (Tài 
1863) - Hà Nguyễn Văn Đông (Tài 2769) - Trần Ngọc Tài (Tài 3700)
Đội 79: Hà Văn Hải (Tài 2053) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 6936) - 
Trần Thái Thanh (Tài 4608) - Hà Văn Hải (Tài 2455)
Đội 80: Trịnh Văn Nghĩa (Tài 6804) - Trần Thanh Hải (Tài 3594) - 
Ngô Văn Phúc (Tài 4804) - Mai Xuân Hùng (Tài 3569) - Trương Thị 
Hồng Phượng (Tài 4473)
Đội 81: Phạm Hưng Đại (Tài 2404) - Nguyễn Quốc Dũng (Tài 3572) 
- Lê Minh Đạt (Tài 6526)
Đội 82: Nguyễn Hồng Dân (Tài 4060)

Đội A: 
Đội A1: Nguyễn Cu Em (Tài 3501) - Liên Chấn Xương (Tài 1306) - 
Bùi Xuân Thắng (Tài 6968) - Nguyễn Thanh Hà (Tài 3269) - Đinh 
Văn Dũng (Tài 1460) - Nguyễn Văn Phong (Tài 4160) - Nguyễn Tất 
Dũng (Tài 4483)
Đội A2: Dương Tuấn Liêm (Tài 4190) - Trần Thanh Vũ (Tài 4705) - 
Trần Quốc Hưng (Tài 3883) - Trần Văn Lý (Tài 4739) - Nguyễn Phi 
Long (Tài 5095) - Đỗ Hoài Lưu (Tài 3628) - Trần Thái Ngọc (Tài 
2214) - Hoàng Ngọc Long (Tài 2432)
Đội A3: Lê Danh Đại (Tài 2421) - Nguyễn Thanh Toàn (Tài 2514) - 
Lương Minh Hiển (Tài 2503) - Hoàng Xuân Hồng (Tài 3432) - Trương 
Thị Hồng Phượng (Tài 3584 - Hoàng Văn Thông (Tài 3944) - Nguyễn 
Quốc Khánh (Tài 6600) - Lê Vương Sơn (Tài 6568)
Đội A4: Lâm Trung Bình (Tài 3981) - Đặng Thế Bảo (Tài 2451) - 
Phan Hồng Thắng (Tài 2435) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 2409) - Lê 
Hồng Khanh (Tài 2430) - Đặng Sơn Hải (Tài 2422)
Đội A5: Trần Trí Bình (Tài 3415) - Lê Ngọc Điệp (Tài 3799) - Trần 
Hoài Phương (Tài 3413) - Lê Chí Thông (Tài 6670) - Trang Thiên 
Phước (Tài 4496) - Bùi Thanh Phong (Tài 2723) - Nguyễn Thanh Sơn 
(Tài 2676) - Nguyễn Hữu Hiền (Tài 3799) - Nguyễn Thanh Nhàn 
(Tài 3415) - Nguyễn Văn Bình (Tài 4560) - Đỗ Thanh Vũ (Tài 2707)
Đội A6: Võ Ngọc Chuẩn (Tài 4669) - Trần Ngọc Sơn (Tài 3404)
Đội A7: Nguyễn Thanh Toàn (Tài 3643) - Nguyễn Văn Bảy (Tài 
1432) - Phạm Anh Tuấn (Tài 4344) - Lê Anh Tuấn (Tài 4765) - Lê 
Minh Tuấn (Tài 4547) - Lục Đình Tân (Tài 3294) - Nguyễn Công 
Hải (Tài 4840) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 1432) - Trần Văn Lâm (Tài 
4311) - Tô Minh Quý (Tài 3214) - Nguyễn Văn Cường (Tài 4283) - 
Thạch Nhẹ (Tài 6045)
Đội A8: Nguyễn Văn Giàu (Tài 6022) - Lê Khắc Linh (Tài 4098) 
- Hoàng Đình Lương (Tài 3446) - Nguyễn Thanh Thái (Tài 4605) - 
Nguyễn Văn Triệu (Tài 4507) - Ngô Minh (Tài 2874) - Lê Quốc bảo 
(Tài 6134) - Phạm Hữu Khương (Tài 3461)
Đội A9: Phan Thành Vinh (Tài 4024) - Nguyễn Phước Hoàng (Tài 
4232) - Lâm Hồng Tuấn (Tài 5005) - Nguyễn Văn Phúc (Tài 3355)
Đội A10: Ngô Văn Sơn (Tài 4593) - Lê Thanh Tâm (Tài 4471) - 
Nguyễn Hồng Nhựt (Tài 2808) - Lê Văn Bình (Tài 1945) - Trần Văn 
Út (Tài 4447) - Nguyễn Đức Dương (Tài 2656) - Trần Chiêu Hưng 
(Tài 2807) - Lê Xuân Huy (Tài 4433) - Hoàng Văn Thái (Tài 4267)
Đội A11: Phạm Hữu Đàm (Tài 3691) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 
4307) - Đậu Văn Bình (Tài 3951) - Trịnh Văn Minh (Tài 4567) - Trần 
Giang Ánh Trực (Tài 3429) - Dương Quốc Dũng (Tài 4616) - Nguyễn 
Thanh Trúc (Tài 1569) - Nguyễn Văn Thao (Tài 4416) - Huỳnh Tấn 
Phát (Tài 1822) - Nguyễn Đăng Khoa (Tài 4668) - Đinh Công Quyền 
(Tài 3941) - Nguyễn Đoàn Trung (Tài 3667)
Đội A12: Nguyễn Thạc Thuận (Tài 6146) - Hồ Thanh Điền (Tài 
2518) - Vũ Đình Cường (Tài 2526) - Lê Chí Trung (Tài 1415) - 
Nguyễn Phước Sang (Tài 2872) - Trần Thái Bình (Tài 2872) - Lê Văn 
Vương (Tài 1309)
Đội BD1: Đoàn Phạm Hồng (Tài 2580)
Đội BD2: Huỳnh Tấn Phát (Tài 2211) - Tô Văn Hòa (Tài 3132) - 
Nguyễn Thanh Phong (Tài 3543) - Phạm Văn Minh (Tài 1723) - 
Nguyễn Văn Tuấn (Tài 1797) 
Đội BD3: Võ Tá Lệ (Tài 1720) - Nguyễn Ngọc Bình (Tài 1598) - Đỗ 
Minh Hoàng (Tài 2072) 
Đội BD4: Nguyễn Bá Tương (Tài 3576) - Nguyễn Thanh Việt (Tài 
5162) - Lê Vĩnh Lộc (Tài 4820) - Đặng Hữu Thọ (Tài 2035)
Đội BD5: Phan Trọng Nghĩa (Tài 5046) - Nguyễn Hoàng Nam (Tài 
2621)
Đội BD6: Hà Mạnh Cường (Tài 4887) - Trần Văn Hưng (Tài 4888) - 
Lê Quang Bảo (Tài 2164)
Đội ĐN1: Nguyễn Anh Linh (Tài 2010) - Nguyễn Minh Quốc Tuấn 
(Tài 2008)
Đội ĐN2: Nguyễn Chí Thành (Tài 3146) - Ngô Thanh Minh (Tài 
3884)
Đội ĐN3: Trần Văn Huấn (Tài 2236)
Đội ĐN4: Vũ Văn Hải (Tài 2074)
Đội G1: Trần Thanh Liêm (Tài 3444) - Ngô Văn Thường (Tài 3839) 
- Lê Văn Thương (Tài 3452) - Phan Văn Lẹ (Tài 4890) - Phan Ngọc 
Thanh (Tài 6020) - Nguyễn Văn Láng (Tài 4890) - Nguyễn Thanh 
Long (Tài 6819) - Trương Kỳ Sơn (Tài 3561) - Thái Văn Hùng (Tài 
6579) - Nguyễn Ngọc Dù (Tài 3563)
Đội G2: Nguyễn Văn Hải (Tài 4699) - Nguyễn Thị Quốc Cẩm (Tài 
4362) - Nguyễn Quang Sang (Tài 3761) - Trần Nguyên Vũ (Tài 6879) 
- Phan Anh Tú (Tài 4265) - Nguyễn Chí Thành (Tài 4726) - Đỗ Quốc 
Phục (Tài 4711) - Bùi Lê Khang (Tài 4708) - Nguyễn Công Thưởng 
(Tài 6145) - Đoàn Văn Can (Tài 3681) - Trần Đại Liêm (Tài 3420) - 
Nguyễn Văn Hoàng (Tài 4495) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4699) - Phan 
Quốc Minh (Tài 6524) - Nguyễn Kim (Tài 4362) - 
Trần Văn Trọng (Tài 4755)
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STT HỌ Và TÊN TàI ĐỘI THàNH TÍCH

1 Ninh Quốc Hùng 4859 43 Trả 30.150 bath Thái, 9.900 tiền Na Uy, ĐTDĐ Iphone 4, máy chụp 
hình Canon…

2 Lê Hoàng Dũng 3591 80 Trả 20.000.000 VNĐ, Máy quay phim chuyên dụng, Máy chụp hình, 
Ipad, ĐTDĐ Samsung Galaxy S4

3 Đinh Văn Hạnh 6937 24 Trả 49.500.000 đồng

4 Nguyễn Tấn Dũng 2175 33 Trả 31.000.000 đồng + ĐTDĐ Iphone 4

5 Trương Thành Luân 3399 A2 Trả ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S2, ĐTDĐ iPhone 4

6 Phan Minh Thừa 4154 80 Trả 1.000 USD,  2 valy hành lý

7 Hoàng Thanh Tùng 996 63 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy Note 3,  ĐTDĐ iPhone

8 Trần Tấn Hưng 2277 ĐN4 Trả ĐTDĐ iPhone 5, ĐTDĐ Samsung

9 Nguyễn Văn Hòa 3729 31 Trả ĐTDĐ iPhone 5, ĐTDĐ

10 Lê Văn Trường 5333 33 Trả ĐTDĐ iPhone 4S; ĐTDĐ SamSung

11 Nguyễn Văn Lưu 2625 66 Trả 20.000.000 VNĐ

12 Nguyễn Thanh Tùng 3608 73 Trả 20.000.000 VNĐ

13 Huỳnh Hữu Hậu 4115 6 Trả 5.850 Euro +169.000.000 VNĐ + ĐTDĐ Nokia

14 Phạm Quốc Toản 2785 A6 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S4, ĐTDĐ iPhone, 3 thẻ ATM, 
1.000.000 VNĐ

15 Trần Văn Nhiên 4555 45 Trả Laptop Asus, 20.000.000 VNĐ

16 Nguyễn Thanh Vân 4598 18 Trả Laptop Sony, ĐTDĐ Samsung Galaxy Note, 4 Passport

17 Trần Thanh Tuấn 4620 36 Trả Laptop, đồng hồ, ĐTDĐ iPhone 5

18 Huỳnh Thanh Tùng 3574 7 Trả ĐTDĐ iPhone 5S, Valy quần áo

Trong Tháng 01 & 02/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 1.146 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc hoàn trả lại tài sản của khách hàng đánh rơi trên xe taxi, với tổng số tiền thưởng là 119.200.000 đồng. 
Sau đây là danh  sách một số gương tiêu biểu:

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

>> TIN KHEN THưỞNG

STT HỌ & TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM

1 Danh Sóc Kh… 46 Móc nối với khách hàng quẹt khống thẻ máy Pos gây hậu quả nghiêm trọng

5 Nguyễn Văn Th… 46 Móc nối với khách hàng quẹt khống thẻ máy Pos gây hậu quả nghiêm trọng

3 Huỳnh Văn Phi Đ… A5 Không chấp hành theo sự điều động của Nhân viên ĐHĐTT, cự cãi và có ý định cầm 
hung khí hành hung Nhân viên ĐHĐTT

4 Nguyễn Minh Th… 74 Từ chối chở khách đi gần, thường xuyên vi phạm nội quy công ty (bỏ ca không kinh 
doanh)

5 Lương Hoàng N… A7 Thu tiền quá giá đồng hồ tính tiền khách nước ngoài (tái phạm)

    Trong tháng 02/2014 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 15 trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty 
và Hội đồng Kỷ luật đã quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số trường hợp sau:

   Ngoài 05 trường hợp kỷ luật nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn ra quyết định đình chỉ kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển 
sang tài Dự bị đối với một số trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT
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    Chương trình khuyến mại “Quẹt thẻ online - 
Nhận quà may mắn” diễn ra từ ngày 25/11/2013 
đã kết thúc vào ngày 05/1/2014. Qua 6 đợt quay 
số tuần và một đợt  cuối chương trình đã tìm được 
323 khách hàng trúng giải, bao gồm 276 Giải 
tuần gồm 6 giải nhất mỗi giải một ĐTDĐ Nokia 
Luminia 625, 12 giải nhì mỗi giải một ĐTDĐ 
Nokia Luminia 520, 18 giải 3 và 240 giải khuyến 
khích. 
    Trong đợt quay kết thúc chương trình với giải 
đặc biệt là chuyến du lịch Singapore - Malaysia 
dành cho 2 người cũng đã tìm ra nữ khách hàng 
may mắn là nhân viên của công ty CP đầu tư XNK 
Trấn Thành và các giải Nhất 1 TV LG 42 inch, 
giải Nhì 1 tủ lạnh Sanyo, 3 giải Ba và 40 giải 
Khuyến khích. 
    Chương trình khuyến mãi “Quẹt thẻ online 
- Nhận quà may mắn” do Vinasun Taxi và 
VietinBank phối hợp tổ chức nhằm tri ân khách 
hàng sử dụng dịch vụ thanh toán cước taxi Vinasun 
thông qua máy POS.

Kết thúc chương trình khuyến mãi 
“Quẹt thẻ online – Nhận quà may mắn”
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Hàng ngày có hàng ngàn xe taxi Vinasun rong ruổi trên khắp nẻo đường phục vụ khách hàng, với 
hàng chục ngàn cuốc xe và cũng từng đó tình huống ứng xử của lái xe đối với khách hàng. Nhiều 
cuốc xe tốt mang lại cảm giác dễ chịu và gây ấn tượng tốt cho khách nhưng cũng còn nhiều cuốc 
xe “xấu” đem lại cho khách hàng sự khó chịu, bực bội hay phiền toái.
Mời những bác tài thân thương của chúng ta cùng chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ để cùng suy 
ngẫm, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình...

VĂN QUÝ

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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Xe đẹp khách vui, lái xe cũng vui

1Buổi sáng lúc nhận ca, đội 
trưởng gõ nhẹ vào ca-pô 
xe của Vi nhắc: Hôm nay 

tài 2xx5 đưa xe về xưởng thay 
lọc nhớt nha. 
    Theo kỹ thuật bảo dưỡng xe 
ô tô TOYOTA quy định xe chạy 
5000 km thì thay nhớt, cứ hai 
lần thay nhớt thì thay màng lọc 
nhớt.
Đưa xe về xưởng để kiểm tra, 
bảo dưỡng, sửa chữa là chuyện 
thường xuyên của lái xe, nhưng 
sao hôm nay Vi lại thấy trong 
lòng thấp thỏm lo âu.
    Khoảng hơn 8 giờ xe của Vi 
thay xong màng lọc nhớt. Tuy 
vậy, kỹ thuật xưởng thấy lạ vì xe 
2xx5 là xe còn khá mới mà một 
số phụ tùng thì quá cũ. Kiểm tra 
sơ bộ kỹ thuật viên phát hiện 
thêm nhiều điểm bất thường 
liền báo lãnh đạo xưởng. Giám 
đốc xưởng ra lệnh kiểm tra toàn 
bộ xe và phát hiện nhiều phụ 
tùng, thiết bị quan trọng có giá 
trị của xe đã bị tráo đổi. Khi 
được hỏi thì Vi ấp úng: Em…
không biết. Lập tức Vi được gọi 
lên văn phòng xưởng viết bản 
tường trình và ký vào biên bản 
vi phạm.
    Vi là tài dự bị, Vi trả lời không 
biết là hành vi che dấu sự đồng 
lõa sai phạm của mình. Vì trước 
đó hai tuần Vi đã nhận mười 
mấy triệu từ “ông” tài chính chia 
cho từ vụ đem xe của công ty đi 
“luộc”.

    Công ty xét thấy đây là sự vụ 
nghiêm trọng vi phạm đạo đức 
nghề nghiệp gây thiệt hại lớn nên 
đã xử lý kỷ luật với hình thức sa 
thải đối với hai lái xe và lập hồ sơ 
gửi cơ quan có trách nhiệm truy 
tố trước pháp luật. Tòa xử hai tài 
xế phải bồi thường toàn bộ thiệt 
hại gây ra và chịu phạt số tiền lớn 
đồng thời mỗi tài xế phải ngồi “gỡ 
lịch” hai năm.
Đó là sự trừng phạt thích đáng 
của pháp luật dành cho kẻ có lòng 
tham vô lối, đó là hành vi nghiêm 
trọng vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp đáng bị lên án.
    Vinasun Taxi là một doanh 
nghiệp có bộ máy quản lý chuyên 
nghiệp xuyên suốt. Đặc biệt là hệ 
thống quy trình quản lý xe. Các 
bộ phận chuyên môn liên quan 
xây dựng quy trình quản lý chéo 
tìm cách phát hiện nhanh đối với 
những lái xe gian lận, xác định 
chính xác về sự bất thường của 
từng chi tiết phụ tùng của mỗi xe 
nên mấy “cái kim trong bọc” xấu 
xí cũng sớm bị “lòi” ra. Mấy cái 
“ung nhọt” đều được điều trị hoặc 
bị xử lý cắt bỏ thôi.

2Trong đợt lễ hội của Vinasun 
Corp. vừa rồi, công ty đã trao 
nhiều giải thưởng cho những 

cá nhân tập thể xuất sắc ở nhiều 
hạng mục: Lái xe đạt doanh thu 
cao, lái xe trung thực, “cứu tinh xa 
lộ”, lái xe vượt khó và lái xe giữ gìn 
bảo quản xe tốt. 

    Trong số những cá nhân được 
vinh danh đặc biệt có bác tài 
Nguyễn Thế Luông đội A5 chi 
nhánh 8 đạt ba giải thưởng, trong 
đó có giải thưởng bảo quản xe tốt 
nhất. Ngoài ba giải thưởng Luông 
còn mấy tài xế cùng nhận giải 
thưởng doanh thu cao hôm đó kháo 
với nhau “Tụi mình toàn những tay 
“sát thủ” chạy “có số má” cũng 
phải ngả mũ thán phục “tay” này 
vì thông thường đã “bào” được 
doanh thu cao mà còn giữ được xe 
“ngon lành” thì lạ thiệt. 
    Luông chia sẻ: Đúng vậy, chạy 
xe được doanh thu cao thì phải 
“cày” nhiều mà cày nhiều thì khó 
bảo quản được xe tốt. Em kinh 
doanh tốt mấy năm liền nên đội 
trưởng giao cho cái xe mới. Làm 
lái xe được “ôm” cái xe mới cáu 
ai mà chả khoái. Em xác định cho 
mình là phải giữ gìn xe cho tốt để 
kinh doanh vì xe tốt chạy ít xăng, 
khách hàng ngồi lên xe mình thoải 
mái họ nhớ, nhiều khách còn xin 
số điện thoại lần sau kêu lại và cái 
nữa là làm tài xế được điều khiển 
một cái xe tốt, xe đẹp sạch sẽ thơm 
tho cũng có cảm giác “sướng” hơn. 
Anh tâm sự: Muốn bảo quản xe 
tốt tài xế không chỉ chịu khó lau 
chùi xe cho sạch bóng, cho đẹp là 
đủ mà khi kinh doanh trên đường 
phải cẩn thận tránh va quẹt, đành 
rằng lái taxi phải nhanh lẹ nhưng 
phải chính xác không vượt ẩu quẹo 
bừa thì mới tránh được trầy xước 
móp méo.   

 Nghề lái xe taxi của anh em mình thì công cụ đích thực là chiếc xe. Chiếc xe là công cụ lao động có giá trị cao mà công ty giao 
cho anh chị em lái xe kinh doanh gìn giữ. Chiếc xe được ví như cái “cần câu cơm” phải biết bảo vệ, chăm sóc để “câu” cho 
“bén” thu hoạch được nhiều “cá” tức là thu nhập sẽ cao.
     Ở Vinasun taxi anh em lái xe mình hầu hết đều ý thức được điều đó, có nhiều gương điển hình được vinh danh, lãnh thưởng 
xứng đáng. Hàng năm công ty đều tổ chức thi kiểm tra xe để tìm ra những cá nhân tiêu biểu bảo quản giữ gìn xe đẹp, xe tốt để 
khích lệ tinh thần và làm lan tỏa ý thức đó trong đội ngũ lái xe của công ty mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Nhưng nhìn 
kỹ lại ở chỗ này chỗ kia vẫn còn số ít lái xe không ý thức được điều đó làm tổn hại đến tài sản công ty, vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp, bị xử lý kỷ luật sa thải phải bồi thường thiệt hại trách nhiệm vật chất, thậm chí bị “dính” vào vòng lao lý.
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CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 43)

Quan sát và cho biết lái xe taxi 
này vi phạm lỗi gì nhé!!!



www.vinasuntaxi.com

 

Với mục đích cung cấp dịch vụ xe Taxi chất lượng cao và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không 
ngừng đem lại sự hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ TAXI VINASUN. CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 
DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN  CORP.) cần tuyển:

Nhân viên LÁI XE TAXI VINASUN

Số lượng: 1.000 người (nam/nữ)

Làm việc tại: TP. HCM, BÌNH DưƠNG, ĐỒNG NAI

Điều kiện: Đủ 21 tuổi trở lên. Có bằng lái xe B2. Sức 
khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. 
Được hưởng các chế độ ưu đãi: tiền ký quỹ thấp, doanh 
thu và tỷ lệ ăn chia cao, công việc ổn định, sớm nhận 
xe chính thức và hưởng quyền lợi theo Luật lao động. 

ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm

LưU ý: Công ty tuyển dụng thường xuyên, 
             liên tục và không giới hạn thời gian nộp hồ sơ.

  TAXI VINASUN TP. HCM - PHÒNG TUYỂN DỤNG & ĐàO TẠO  LÁI XE
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

  VăN PHÒNG TAXI VINASUN - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Số 2, Lô 9, Tổ 13, đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, ĐN 
Điện thoại: (0618) 878 188 - 0616 250 106 (anh Từ Thiện Kía)

  VăN PHÒNG TAXI VINASUN - CHI NHÁNH BÌNH DưƠNG
443 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Cường, TX. TDM, Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 762 789 - 0983 630 196 (anh Nguyễn Thanh Tú)

PHÁT Và NHẬN HỒ SƠ MIỄN PHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG



www.vinasuntaxi.com

Tòa nhà VINASU N TOWER - 648 Nguy Trãi, P.11, Q.5, TP. HCM - Tel: (08) 38 277 178 - Fax: (08) 39 526 410 - Email: contact@vinasuntaxi.com


