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Giấy phép xuất bản số: 208/QĐ-STTTT do 
Sở Thông Tin Truyền Thông Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 25/5/2010. 
Chế bản và in tại Nhà in Báo Khăn Quàng 
Đỏ. Nộp lưu chiểu tháng 06/2013.

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

- Vạn Lý
- Võ Trung Hưng

BAN BIÊN TẬP

Tài xế Trần Văn Dũng
Giải 5 doanh thu công ty

Tài xế đấu trí
với hai tên cướp

Doanh nghiệp tổ chức
đào tạo tốt nhất
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   Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ngày 16/5/2013, tại Hội trường Quận ủy Quận 5 đã long 
trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Đồng chí Đặng 
Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt 
Nam được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
   Đây là phần thưởng cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận quá 
trình phấn đấu, cống hiến liên tục trong 30 năm qua của đồng chí 
Đặng Phước Thành, ghi nhận sự đóng góp sức lực, trí tuệ của đồng 
chí trong suốt quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình 
cho sự phát triển của Đảng, của đơn vị. 
   Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Đặng Phước Thành - 
một đảng viên gương mẫu, là hạt nhân tỏa sáng, cống hiến cho sự 
phát triển chung - hết sức có ý nghĩa trong công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, cán bộ nhân viên trong công 
ty, tiếp tục là tấm gương cho đảng viên trẻ noi theo.

V.L

Chủ tịch HĐQT
Đặng Phước Thành nhận 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
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   Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 
16/5/2013, tại Hội trường Quận ủy Quận 5 đã long trọng tổ chức lễ trao 
tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Đồng chí Đặng Phước Thành và đồng chí 
Nguyễn Xuân Chủ - Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam được trao 
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
   Đồng chí Đặng Phước Thành, sinh năm 1957, quê quán Đồng Tháp là 
nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam. 
   Đồng chí Nguyễn Xuân Chủ,  sinh năm 1958, quê quán Hưng Yên, hiện 
là Trưởng phòng Điều hành xe, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam.         V.L.

   Trong tháng 05/2013, các Chi bộ 
Khối Xưởng, Chi bộ Khối Tổ chức 
Hành chánh - Kế toán - Tổng đài 
và Chi bộ Kinh Doanh - Du Lịch 
thuộc Đảng bộ Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam đã long trọng 
tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới 
cho 4 quần chúng ưu tú là đồng 
chí Trương Công Dào, Cao Thị 
Minh Quyền, Trương Ngọc Tài, 
Nguyễn Văn Hiền vào Đảng Cộng 
Sản Việt Nam.

   Đồng chí Trương Công Dào sinh 
ngày 17/12/1989 tại xã Tân Thuận 
Đông, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp vào làm việc tại Vinasun 
Corp. từ năm 2010 đến nay, hiện 
là Tổ phó thợ Sơn - Xưởng Thành 
Danh.

   Đồng chí Trương Ngọc Tài sinh 
ngày 01/09/1986, tại huyện Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh vào làm việc 
tại Vinasun Corp. từ năm 2008 
đến nay, hiện là Tổ trưởng tổ 03 - 
Phòng Kinh Doanh - Vinasun Taxi.

   Đồng chí Nguyễn Văn Hiền 
sinh năm 1985 tại huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp vào làm việc tại 
Vinasun Corp. từ năm 2006 đến 
nay, hiện là Đội phó Đội Checker 
-  Phòng Kế Toán.

T.M.

   Đồng chí Cao Thị Minh Quyền 
sinh ngày 16/06/1984 tại huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vào làm 
việc tại Vinasun Corp. từ năm 
2007 đến nay, hiện là NV Kế Toán 
- Xưởng Thành Danh

   Ngày 20/5, gần 1.000 cán bộ nhân viên và lái xe Vinasun Taxi đã tham 
dự buổi phổ biến Tuyên truyền Luật Lao động và Luật Giao thông đường 
bộ do Công ty CP Ánh Dương Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động và 
Phòng Tư pháp quận 5 tổ chức.                                                          V.L.

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ Công ty Cổ phần 
Ánh Dương Việt Nam 
kết nạp Đảng viên mới

Tuyên truyền Luật Lao động và Luật GT đường bộ
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NHAÂN SÖÏ MÔÙI
Ngày 08/05/2013, Chủ tịch HĐQT 
quyết định bổ nhiệm: 

   Trong tháng 04 - 05/2013, Công ty đã ra 980 quyết 
định khen thưởng cho các Lái xe tự giác trả lại tài vật 
của khách bỏ quên trên xe  với tổng số tiền thưởng là 
101.500.000 đồng, bao gồm các tài vật: 630 ĐTDD, 
163 vali hành lý, 29 máy tính xách tay, 51 máy quay 
phim, chụp hình kỹ thuật số, 160.976.000 đồng, 
11.401 USD, tivi Sony LCD 32 inch, dây chuyền 5 chỉ 
vàng 9999; 02 nhẫn vàng 24K, 01 nhẫn vàng 18K; 
kiềng đeo cổ (02 chỉ vàng 9999); vòng đeo tay (02 chỉ 
vàng 9999); bông tai + dây chuyển + lắc tay (09 chỉ 
vàng 18K); nhẫn đính hạt (2,3 chỉ vàng 18K)và nhiều 
tài vật có giá trị khác.                                         Q.L.

   Tối 26/5, tại Nhà Văn hóa Phú Cường (TP.TDM), 
Giải vô địch cúp các Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao tỉnh 
Bình Dương mở rộng lần thứ I-2013 do Sở Văn hóa, 
Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức đã chính thức bế mạc. 
Giải thu hút hơn 70 vận động viên đủ các lứa tuổi đến 
từ 12 CLB trong và ngoài tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 27 
sự kiện, như: Hạng EE Rumba, Hạng E 1 Tango giao 
tiếp, Phong trào Rumba, Hạng D trung niên Latin, 
Solo thanh niên Cha cha cha, Hạng D trung niên 1 
Standard, Hạng EE Samba… Kết quả, Ban tổ chức đã 
trao 27 bộ huy chương cho các cặp đôi xuất sắc ở 27 
sự kiện, trong đó lái xe Huỳnh Ngọc Nam (tài 3739, 
đội A6, chi nhánh 1) đoạt 3 Huy chương vàng ở các 
thể loại Slow, Tango và Rumba - hạng D Trung niên 
giải chuyên nghiệp.

Khen thưởng gương người tốt việc tốt 
trong tháng 04 - 05/2013

Lái xe Huỳnh Ngọc Nam đoạt 3 HCV khiêu 
vũ thể thao tỉnh Bình Dương

Ngày 08/05/2013, Chủ tịch HĐQT 
quyết định điều động:

Ông Đặng Văn Nhân  
giữ chức vụ Phó Giám 
Đốc Chi Nhánh 
Vinasun Taxi 3 

HẠNG TP. HCM BÌNH DƯƠNG

1 G2 Hạng nhất 
BD42 55

3 25 ĐỒNG NAI
4 G1 Hạng nhất 

ĐN35 05
6 61 VŨNG TÀU
7 21 Hạng nhất 

VT18 51
9 A5
10 06

Đội xe đạt doanh thu cao tháng 04/2013

Chi nhánh đạt doanh thu cao 04/2013

HẠNG 1 2 3

CHI NHÁNH CN6 CN5 CN4

Ông Đặng Phước 
Thăng  giữ chức vụ 
Q. Giám Đốc Điều 
Hành Khối Xưởng 

Ông Nguyễn Văn Mác 
giữ chức vụ Q. Giám 
Đốc phụ trách Điều 
Hành Xe Vinasun Taxi
10/2010
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NGỌC MINH
Đó là nhận xét của ông Võ Tá Quỳnh - Chuyên 
viên Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam - Đại điện 
Văn phòng phía Nam. Vừa qua, Phòng đào tạo 
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam phối 
hợp cùng Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam - Văn 
phòng phía Nam tổ chứng trao chứng chỉ hành 
nghề taxi cho 97 tài xế mới của Vinasun. Để 
được cấp chứng chỉ, các tài xế đã trải qua khóa 
đào tạo 10 ngày và được hướng dẫn cặn kẽ, 
trang bị toàn bộ kiến thức tổng quan về ngành 
vận tải, hiểu rõ năng lực nội tại của công ty, 
nâng cao phong cách phục vụ, ứng xử với 
khách hàng. Sau khi nhận bằng, 97 tài xế sẽ 
được phân công về các chi nhánh...  

“Doanh nghiệp
tổ chức đào tạo tốt nhất”

   Hiệu quả từ chương trình đào tạo
   Chương trình đào tạo tập trung vào các kỹ năng, 
kiến thức sát sao với tình hình thực tế đáp ứng được 
yêu cầu “học đi đôi với hành” như: Tổng quan về 
quá trình hình thành và phát triển công ty; quyền 
lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của tài xế; nâng cao 
đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của lái xe; 
hướng dẫn thực hành đón - trả khách tại sân bay 
Tân Sơn Nhất; an toàn và nghiệp vụ trong kinh 
doanh taxi; hướng dẫn thanh toán thẻ online; quản 
lý nhà nước - an toàn giao thông về kinh doanh 
vận tải ô tô… Các nội dung đòi hỏi chuyên sâu về 
chuyên môn nghiệp vụ giúp các tài xế trẻ thành 
thạo thao tác, không chập choạng khi bước vào 
kinh doanh chính thức. 
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Ông Nguyễn Ngọc Vinh (x) - Phó phòng Tuyển dụng - Đào tạo trao chứng chỉ hành nghề cho 
các học viên đạt chuẩn lái xe taxi

biết gì cả. Cạnh đó, những 
hình ảnh về các vụ va quẹt 
cũng giúp tôi rút kinh nghiệm 
khi lái xe”. Học viên Phùng 
Thành Tâm vừa nhận điểm 10 
trong kỳ thi cấp chứng chỉ hào 
hứng nói: “Em thấy khóa học 
quá hay. Họ dạy em cách tiếp 
xúc với khách hàng, xử lý tình 
huống ra sao và em tâm đắc 
nhất chính là cách nói chuyện 
làm sao để cảnh sát giao thông 
phạt… nhẹ. Nói chung, em vừa 
bước vào ngành này chỉ mang 
theo nhiệt huyết làm hành 
trang, nhưng qua khóa học em 
thấy mình trưởng thành, chững 
chạc hẳn”. 
   Anh Trần Văn Viện, người 
có kinh nghiệm lái xe gia đình 
hơn 10 năm cũng giật mình 
nhận xét: “Tham gia khóa học 
phong phú này tôi mới biết 
hóa ra cần phải học nhiều về 
kinh nghiệm ứng xử, phục vụ 

khách. Tôi cũng tự hào nhận 
ra lái xe cũng có ngày kỷ niệm 
ngành vận tải như những 
ngành nghề khác”.       
   Ngay trong buổi trao chứng 
chỉ kết thúc khóa học, ông 
Nguyễn Duy Hiền - Trưởng 
phòng đào tạo công ty Vinasun 
chia sẻ “Vài ngày nữa các anh 
chị sẽ như những cánh chim 
sải cánh bay đi khắp nơi, và 
rồi sẽ có những đôi cánh khỏe 
mạnh hay yếu ớt. Tất cả sẽ 
do nhiều yếu tố khách quan 
tác động. Tuy nhiên, dù mạnh 
hay yếu điều tôi muốn nói với 
các anh chị là đã chính thức 
trở thành một tài xế taxi phải 
có đạo đức, lòng nhiệt huyết 
với nghề, tôn trọng luật lệ nhà 
nước, quy định công ty, lịch sự 
và trung thực với khách hàng. 
Tôi tin cánh cửa thành công 
sẽ mở ra với các anh chị trong 
ngôi nhà chung Vinasun” 

   Theo đó, chương trình giảng dạy 
và hệ thống bài tập cũng được các 
giảng viên cập nhật thường xuyên 
đáp ứng phù hợp với đòi hỏi chuyên 
môn kinh doanh thực tế. Trong 
những buổi học, cán bộ giảng dạy 
đã lồng ghép câu chuyện hành nghề 
ở các tài xế chạy xe lâu năm để học 
viên mới thấy được phương cách để 
thành công, cơ hội có doanh thu cho 
tất cả mọi người nếu chăm chỉ, siêng 
năng. Ngoài việc nâng cao chất 
lượng đào tạo, chất lượng đầu ra của 
học viên, các cán bộ luôn sẵn sàng 
hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho 
học viên mới ngay cả sau khi khóa 
học kết thúc. 
   Nhắc đến các khóa học, ông Võ 
Tá Quỳnh - Chuyên viên Hiệp hội 
Vận tải Ôtô Việt Nam - Đại điện 
Văn phòng phía Nam nhận xét: 
“Sự thành công của những khóa 
học này là đã trang bị cho tài xế 
ý thức trách nhiệm đối với xã hội, 
với khách hàng. Hiện nay trên địa 
bàn TP.HCM, trong tất cả các doanh 
nghiệp kinh doanh ngành vận tải 
hành khách bằng phương tiện taxi, 
tôi có thể khẳng định Vinasun là 
doanh nghiệp tổ chức thường xuyên, 
bài bản những khóa học cấp chứng 
chỉ hành nghề tốt nhất. Qua đó tài 
xế học được cách quan sát trong 
quá trình lái xe, nâng cao trình 
độ nghiệp vụ, được huấn luyện về 
phương thức và phong cách phục 
vụ - chăm sóc khách hàng chuyên 
nghiệp. Tôi nghĩ để làm được điều 
này doanh nghiệp phải có tiềm lực 
về tài chính và con người. Hi vọng 
rằng sẽ có nhiều công ty ứng dụng 
chương trình đào tạo ngay trong 
doanh nghiệp như Vinasun, nhằm 
đào tạo thế hệ tài xế giỏi, tâm huyết, 
giảm thiểu được những rắc rối cho 
khách hàng và xã hội”. 
   Đánh giá của học viên
   Đồng ý với ý kiến của ông Quỳnh, 
học viên nhận chứng chỉ loại giỏi 
Nguyễn Văn Bình cho rằng: “Thông 
qua lớp học tôi hiểu rõ hơn về ngành 
lịch sử hình thành và phát triển của 
ngành vận tải. Nếu không có lớp học 
này, có lái xe hết đời tôi cũng không 

Trong 2 ngày 30 và 31/5/2013, Phòng đào tạo đã phối 
hợp cùng chi nhánh Vũng Tàu mở khóa học đào tạo 

cấp chứng chỉ hành nghề cho 84 học viên mới. Đây 
là số tài xế mới tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu 

bổ sung nhân sự hàng năm của chi nhánh, đảm bảo 
nguồn lực ổn định cho hoạt động kinh doanh.

“

x
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NGỌC HÂN    Có duyên nhận quà mỗi năm
   Tôi bước vào cái nghề tài xế 
khi đã trải qua hàng tá công 
việc thợ sắt, thợ hàn, thợ đóng 
thùng xe đò… Sau một ngày cày 
cật lực, mệt rã người, nhìn lại số 
tiền lương còm cõi không đủ chi 
tiêu, thiếu trước hụt sau đeo bám, 
tương lai mù mịt. Suy đi tính lại 
tôi thấy mình cần tìm một nghề 
ra trò phù hợp với trình độ, khả 
năng. Và tôi đến với nghề xem 
xe là nhà, khách là bạn đồng 
hành trong hoàn cảnh như vậy. 
Tính đến nay tôi “hành tẩu” tại 
hai khu vực bến xe Miền Tây, 
đường Kinh Dương Vương đã 
gần chục năm. Khi tôi đang lái 
khoán cho hãng taxi khác thì 
Vinasun lấy được điểm tiếp thị 
khu vực trên. Theo tiếng gọi của 
đội trưởng, điều hành, đến tháng 
9/2008 tôi chính thức làm “lính 
mới” của công ty Vinasun. Còn 
nhớ ngày đầu tiên tôi chưa quen 
cách nghe đài nổ điểm (trước 

chạy hãng khác chỉ xếp tài) kết 
thúc ca tôi kiếm được 500.000đ, 
ca thứ hai nhích lên 600.000đ. 
Là một tài xế có doanh thu “số 
má” ở hãng khác nay về đây 
bèo bọt, tôi nản chí định nghỉ. 
Ban chỉ huy đội áp dụng bài học 
“tâm lý chiến” kêu gọi lòng kiên 
nhẫn đang ngủ quên của tôi, 
thuyết phục tôi ở lại. Đến ca thứ 
3 khởi sắc, doanh thu đạt trên 
một triệu đồng, từ đó tôi cứ thế 
tiến bước xuôi chèo thuận lợi 
đến hôm nay.
   Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi 
phải đặt mục tiêu để đạt doanh 
thu cao tranh thủ nhận giải công 
ty. Thực tế bản thân tôi chưa 
bao giờ đặt kế hoạch này nọ. 
Tôi không nghĩ rằng phải cố 
chạy đua để được vinh danh 
toàn công ty, chi nhánh như một 
hình thức khẳng định giá trị bản 
thân. Với tôi, đơn giản chạy xe 
để kiếm doanh thu càng nhiều 
càng tốt, có tiền lo toan cuộc 

Cái nghề này đa đoan thị 
phi lắm. Khi ai đó chạy 

không được doanh thu thấp 
sẽ bị chê lười, biếng nhác. 

Chạy có doanh thu cao thì 
bị đồn thổi xỉa tài, móc nối. 

Thử hỏi ở điểm xếp tài có 
điều hành, có tài xế xếp tài 

đàng hoàng ai dám vào 
xỉa tài, tài xế biết sẽ kiện lên 

công ty, điều hành bị quần 
tơi tả. Còn chuyện móc nối 
ăn chia sẽ được bao nhiêu 

tiền đây? Chưa kể khi xảy 
ra chuyện về “hưu non” cả 

đám, nào ai dám làm, dám 
ăn xổi ở thì trừ khi muốn 
nghỉ việc. Nghe mãi đồn 
thổi thị phi tôi sinh lãnh 

đạm, miễn dịch từ lâu.
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Vô tình trúng giải
Tài xế Trần Văn Dũng

Tôi là người lái đò… trên cạn. Người ta cầm chèo khua… nước lèo lái con thuyền đưa 
khách sang sông còn tôi ôm vô lăng đưa khách đi khắp hang cùng ngõ hẻm chưa bao giờ 
buông tay lái. Đôi lúc tôi chợt giật mình: hóa ra mình đưa đón hàng chục nghìn lượt người 
trong 10 năm qua cơ à, thời gian trôi nhanh quá… Năm 2012 tôi được xếp vào Top 12 tài 
xế có doanh thu cao nhất công ty: Tôi giữ vị trí thứ 5. 

sống, nuôi gia đình. Tôi đã gặp 
vận may hơn đồng nghiệp: 
Đắt khách, doanh thu cao, tỷ 
lệ ăn chia tăng, được công ty 
khen thưởng… vô tình năm nào 
tôi cũng trúng giải, nhận giấy 
khen.
   Bây giờ quen nếp rồi, tôi phải 
chạy doanh thu trên 2,5 triệu 
đồng mới thấy… bình thường. 
Xuống ca doanh thu thường 
trên 3 triệu đồng, dự kiến năm 
nay cầm chắc con số 3 triệu/
ca. Cách đây hai tháng tôi có 
việc nghỉ gần 15 ngày, đi làm 
lại tôi bù ca ngay, nay còn nợ 
khoảng 3 ca bù sau. Đừng thắc 
mắc tại sao tôi luôn ở “đỉnh 
cao”, tôi chỉ biết rằng mỗi 
người có cách chạy riêng, bản 
thân tôi ngoài rành địa bàn me 
điểm lấy khách lẹ tôi có còn 
có người “bạn” siêng năng, 
lạc quan luôn đồng hành với 
mình. Do vậy, dù cho chạy 
ngả nào chăng nữa, đi đến 
đâu “lụm” khách đến đó, dọc 
đường không có khách tôi vọt 
lẹ về nơi quen thuộc ở bến xe 
Miền Tây, đường Kinh Dương 
Vương, an tâm xếp tài, nghe 
điểm nổ. 
   Mong khách lên xe hóa… 
thành tiền
   Xuống ca, có vài anh em tò 
mò “dòm ngó” hỏi tôi “Hôm 
nay anh được bi nhiêu”, tôi 
muốn giữ “bí mật” nên trả lời 
rất “xốc” để chặn đứng câu hỏi 
này ở những lần sau “Tao chạy 

đạt giải công ty mày còn hỏi 
làm gì, chẳng lẽ doanh thu tao 
bằng mày?”. Thế là em ấy “tắt 
đài” luôn. Cách “diệt khẩu” 
kiểu này hơi tàn nhẫn nhưng 
tính tôi không thích hỏi, không 
thích nói nhiều, xuống ca anh 
em gặp nhau túm tụm cà phê 
vui vẻ chào hỏi dăm câu, còn 
lại ai làm gì thì làm, tôi không 
để ý. Tôi cũng không chửi thề, 
quậy phá, không mích lòng ai, 
xuống ca về nhà, lên ca lấy xe 
chạy.
   Cái nghề này thấy vậy chứ 
đa đoan thị phi lắm nghe. Khi 
ai đó chạy không được doanh 
thu thấp là bị xem thường, 
là lái xe dở, là lười, là biếng 
nhác. Chạy có doanh thu cao 
thì đồn thổi là xỉa tài, móc nối. 
Thử hỏi ở điểm xếp tài có điều 
hành, có tài xế xếp tài đàng 
hoàng ai dám vào xỉa tài, tài 
xế biết ngay kiện lên công ty, 
điều hành bị quần tơi tả. Còn 
chuyện móc nối ăn chia sẽ 
được bao nhiêu tiền đây? Chưa 
kể khi xảy ra chuyện về “hưu 
non” cả đám, nào ai dám làm, 
dám ăn xổi ở thì trừ khi muốn 
nghỉ việc. Nghe mãi đồn thổi 
thị phi tôi sinh lãnh đạm, miễn 
dịch từ lâu.
   Hành trình “bán buôn” của 
tôi cũng không khác đồng 
nghiệp. Cả ngày đưa khách đi 
đông về tây, khoảng 23 - 24 
giờ tôi chợp mắt trên xe, đến 
2 - 3 giờ sáng canh đón khách 

từ ở tỉnh lên bến xe Miền Tây, 99% là 
khách đàng hoàng, đáng tin cậy. Lập 
trình ngày qua ngày thấm thoát đã gần 
10 năm, thế nhưng sao tôi chưa một 
lần chán. Có lẽ nhờ tinh thần lạc quan 
nhìn nhận “khi khách đến chỉ là chốn 
dừng chân, khi khách đi bỗng chốc 
hóa thành tiền” nên tôi chả bao giờ 
câu nệ, chán nản. Miễn khách cứ lên 
xe là tôi có tiền, có niềm vui, không để 
ý đồng hồ, không đếm cuộc. Thậm chí 
khách thiếu dăm ba ngàn tôi bo luôn. 
Hôm nọ tôi chở vị khách tiền cước tính 
210.000đ, xuống xe cô ấy bảo “Đây có 
200.000, không có tiền lẻ 10.000đ”, 
tôi vui vẻ bo luôn. Có khách khác bo, 
tôi lại bù vào.
   Theo con số hiện tại, thu nhập của tôi 
ở mức 14 - 16 triệu đồng/tháng. Ngoài 
lo tiền thuê nhà, tôi dư sức lo cho vợ và 
con trai. Gia đình tôi sống thoải mái, 
không nợ nần, vô tư, không quá câu 
nệ chắc móp, tằn tiện, nhịn ăn nhịn 
mặc. Quan niệm của chúng tôi là làm 
việc kiếm nhiều tiền và tận hưởng cuộc 
sống, thật sự tôi không có mục tiêu cao 
xa 

Năm 2010: 
Năm 2011:
Năm 2012:

Doanh thu nhất đội
Doanh thu nhì chi nhánh
+ Doanh thu hạng 5 công ty 
   (2.956.000đ/ca)
+ Tổng số ca 181
+ Phần thưởng: Quạt tháp,
   máy nước nóng lạnh, 
   tủ lạnh

Thành Tích
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Chạy taxi có tiền 
quyết sinh thêm con

Tài xế Đặng Dương

   Có người nói lái taxi đủ ăn 
là tốt lắm rồi, nhưng anh còn 
sắm được nhà?
   Trước khi vào lái taxi tôi 
đã dành dụm mua được một 
miếng đất trị giá hơn 300 triệu 
đồng có diện tích 4 x 10m 
tại tổ 15, ấp Đồng Lân, xã Bà 
Điểm - Hóc Môn. Tiền tôi tích 
cóp trước đây cộng với tiền 
dành dụm từ thu nhập lái taxi 
và thêm 60 triệu đồng năm 
2012 tôi xây được căn nhà, đổ 
1 tấm lửng. Hiện nay tôi đã trả 
nợ xong, thật nhẹ nhõm. 

   Nghĩ lại, khi mới vào thành 
phố, vợ chồng tôi nghèo lắm, 
không tiền không nhà, tay 
trắng lập nghiệp. Bây giờ tôi 
xây được nhà, mua sắm trang 
thiết bị gia đình tivi, tủ lạnh… 
nhìn lên tôi không bằng ai 
nhưng để có được hôm nay 
chúng tôi đã tằn tiện, nỗ lực 
nhiều. Mục tiêu kế tiếp của 
tôi là dành tiền mua thêm 1 
chiếc xe, nuôi con lớn lên 
khỏe mạnh, ăn học thành tài 
để thoát khỏi hoàn cảnh vất vả 
như cha mẹ chúng. 

Hai vợ chồng có một con trai, 
năm nay cháu được 10 tuổi. 
Trước đây cuộc sống khó khăn 
chúng tôi thỏa thuận với nhau 
không sinh thêm con để tập 
trung nuôi dạy cháu cho tốt. Khi 
tôi về làm việc tại Vinasun một 
thời gian, tài chính gia đình tốt 
hơn, chúng tôi đã quyết định 
sinh thêm con, nay con gái nhỏ 
của tôi được 8 tháng.

“
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quyết sinh thêm con

MINH NHI

   Cũng như bao người rời xa “vùng đất cày lên sỏi đá” 
đến TP.HCM lập nghiệp, anh Đặng Dương, tài 3143, 
chi nhánh 3 đã thoát khỏi cảnh túm tụm ở căn nhà thuê 
bé xíu trong con hẻm nhỏ hun hút giữa lòng thành phố. 
Hơn 10 năm cặm cụi làm việc ở thành phố, năm 2012 
anh đã hoàn thành ước nguyện xây được căn nhà nhỏ 
khang trang cho gia đình mình ở Hóc Môn. Anh Dương 
được công ty trao giải khuyến khích lái xe giỏi có tinh 
thần vượt khó. Câu chuyện chia sẻ dưới đây của anh 
đáng để mọi người suy ngẫm, đúc kết về cách thức tích 
lũy tiền để xây nhà.

Anh Đặng 
Dương là 
một tấm 
gương 
vượt khó 
cho nhiều 
anh em 
học hỏi. 
Anh ấy cần mẫn, siêng 
năng, là người có doanh 
thu tốt nằm trong top 20 
doanh thu cao toàn đội, 
top 5 - 6 doanh thu cao 
cho loại xe 4 chỗ. Anh 
luôn chấp hành tốt nội quy 
công ty, là một người chủ 
gia đình có trách nhiệm, 
với anh em đồng nghiệp 
anh ấy hòa đồng, thân 
thiện… 

Nguyễn Mạnh Cường
Đội trưởng đội 28

   Để xây được nhà, thu nhập 
của anh có lẽ phải đạt cả chục 
triệu?
   Vâng, hành trình khá vất 
vả. Tôi từ quê vào TP.HCM lập 
nghiệp đã hơn 10 năm, lúc đầu 
tôi chạy xe ba gác. Sau đó nhà 
nước cấm loại xe này tôi bèn 
chuyển sang học lấy bằng lái 
xe hơi. Sau 2 năm lái xe tải, 
đến tháng 6/2010 tôi bỏ xe tải 
xin về lái taxi Vinasun tới nay. 
Qua vài tháng lái taxi tôi nhận 
thấy rằng nghề này kiếm sống 
được, thu nhập ổn định, thế 
là tôi đã “quảng cáo” lôi kéo 
thằng em vợ và người em cột 
chèo vào lái cho Vinasun hơn 
một năm nay.
   Tôi chạy xe 4 chỗ, doanh thu 
thuộc hàng Top trong đội. Năm 
2012 bình quân doanh thu của 
tôi là 1.900.000đ/ca, năm nay 
có nhỉnh hơn chút đỉnh vượt 
qua con số 2 triệu mỗi ca. Hiện 

“

thu nhập của tôi trung bình từ 
10 - 12 triệu đồng/tháng. Hai 
đứa em tôi giới thiệu vào làm 
cũng có thu nhập tốt, tầm 8 triệu 
đồng/tháng. Quả thật, tiền lương 
như trên người lao động chân tay 
ngành nghề khác không dễ kiếm 
được. 
   Từ lái xe tải chuyển qua taxi, 
anh có bỡ ngỡ?
   Có chứ, tôi phải tập làm quen 
với cách làm việc có tổ chức, 
quy định rõ ràng, tập nghe điểm 
đài phát, cách thức đua điểm… 
Đặc biệt, thời gian đầu cầm lái 
taxi, chạy xe 4 chỗ lúc gặp nhóm 
khách vượt qua con số 4 tôi cứ 
tiếc hùi hụi, hoặc khi khách đi 
1 - 2 người vẫn muốn kiếm xe 
7 chỗ, tôi hơi bực, không cam 
lòng, cảm giác như mình bị loại 
khỏi “cuộc chơi”. Nhưng chạy 
lâu tôi quen dần, biết chấp nhận 
“sự thật”, bây giờ mỗi ngày rớt 
5 - 6 cuốc xe là chuyện thường 
ngày ở huyện. Tuy nhiên, thuận 
lợi của chiếc 4 chỗ là tôi có thể 
vi vu cảo khách mà không sợ hao 
cây số, tốn xăng, khách cũng 
chọn xe 4 chỗ làm phương tiện 
di chuyển khi đi tỉnh vì giá cước 
rẻ hơn.
   Anh nhận xét gì về môi trường 
làm việc?
   Tôi vào công ty cũng gặp nhiều 
may mắn, ban chỉ huy đội hỗ 
trợ hết mình, đồng nghiệp vui 
vẻ, giúp đỡ nhau, bác tài Phạm 
Duy - người vừa được UBND 
TP.HCM trao bằng khen đã giúp 

đỡ tôi rất nhiều. Tôi là đồ đệ của anh 
ấy. Anh Duy truyền đạt cho tôi nhiều 
“ngón nghề” me điểm, chỉ dẫn khu 
vực nào đông hay ít khách ở các quận 
huyện mà anh ấy thành thạo. Nhờ vậy 
tôi lên tay nghề nhanh, bây giờ hoạt 
động độc lập và tiếp tục truyền thụ 
chút kinh nghiệm cho lớp sau. Thường 
buổi sáng tôi hay quanh quẩn khu vực 
quận Tân Bình, gần trưa chuyển sang 
khu quận Bình Thạnh, chiều “phục” ở 
những tòa cao ốc và tối đến “di cư” khu 
Q.1. Nhưng điều quan trọng là khách 
xuôi đâu ta đánh đó, heo hút quá thì 
quay về địa bàn quen thuộc của mình. 
Đối với anh Duy, bây giờ tôi và anh 
ấy thỉnh thoảng bọc lót cho nhau khá 
ăn ý, ví như khi anh ấy đưa khách ra 
Bình Thạnh sẽ điện thoại hỏi tôi nên 
me ở khu vực nào, còn khi tôi về Q.5 
quen thuộc của anh Duy cũng sẽ điện 
thoại hỏi anh canh ở đâu để có khách 
nhanh nhất.
   Tôi đã nghe nhiều tài xế đề cập đến 
vấn đề quăng điểm, anh bảo rằng 
khách xuôi đâu ta đánh đó, thế đến địa 
bàn lạ anh không sợ bị quăng điểm?
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Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T Kiêm GĐ Taxi khen thưởng cho lái xe Mai Phương Em

Tài xế đấu trí
với 2 tên cướp

Trên đường đi, hai người khách không còn giữ được bình tĩnh 
múa chân tay loạn xa. Bác tài ngừng ngay ở địa chỉ 189 mời 
khách xuống xe. Bỗng đâu hai tên khách trở quẻ chửi rủa ầm ĩ:

   - Bố mày, mày định giỡn mặt với bọn ông à? 
   - Hai anh kêu tôi chở đến địa chỉ này, đã chở đến nơi rồi - Phương 
Em kiềm chế, nhỏ nhẹ. 
   Bọn chúng vừa chửi, đòi đập xe, một tên trấn giữ anh trên xe, 
một tên nhảy xuống đường cầm hai cục gạch lên khống chế đập 
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Sợ chứ, tôi có duy nhất một số 
điện thoại, trong mấy năm lái xe 
tôi chưa bao giờ làm điều đó cả 
nhưng tôi đã từng thấy nhiều anh 
em mỗi người “thủ sẵn” vài ba sim 
điện thoại. Có tình trạng khi một 
bác tài lạ lọt vào địa bàn của họ, 
họ lấy sim gọi tổng đài quăng điểm 
rồi rút sim ra ngay nào ai điều tra 
được. Bác tài nọ chạy loanh quanh 
mệt nhoài đành rút khỏi địa bàn 
đó, họ đạt ý nguyện. Tôi đã từng 
là nạn nhân, lần nọ tôi chở khách 
qua Q.7 quyết định ở đó xem có 
vớt được cuốc nào chăng. Đài nổ 
điểm tôi đăng ký tài đầu, đến địa 
chỉ đài phát cửa nhà đóng im lìm, 
tôi xin số tổng đài gọi cho khách, 
người khách bảo mình bắt xe khác 
rồi, tôi “vâng” rồi cúp máy rời 
đi. Số điện thoại trên lại gọi cho 
tổng đài complain “Tại sao tài xế 
chửi tôi”, tổng đài gọi lại tôi sững 
sờ tường thuật sự thật. Tôi không 
ngờ họ quăng điểm mà còn chơi 
bẩn. Vì vậy theo tôi, những bác tài 
non nớt mới vào nghề khi đến khu 
vực lạ nên tìm chỗ xếp tài ngay ở 
những tòa nhà cao ốc, nhà hàng 
khách sạn… chờ khách từ nơi ấy 
bước ra. 
   Tôi thấy nét mặt anh thể hiện rõ 
sự mãn nguyện? 
   Có thể nói vậy, tôi đi từ số 0 
kia mà, vất vả trăm bề. Có một 
chuyện thế này, hai vợ chồng tôi 
có một cậu con trai, năm nay cháu 
được 10 tuổi. Trước đây cuộc sống 
khó khăn chúng tôi thỏa thuận với 
nhau không sinh thêm con để tập 
trung nuôi dạy cháu cho tốt. Khi 
tôi về làm việc tại Vinasun một 
thời gian, tài chính gia đình tốt 
hơn, chúng tôi đã quyết định sinh 
thêm con, nay con gái nhỏ của tôi 
được 8 tháng. Có thể nói, điều tôi 
gặt hái được từ khi “cắm sào” ở 
Vinasun là xây được nhà, có điều 
kiện kinh tế nuôi thêm một thiên 
thần nhỏ. Gia đình “có nếp có 
tẻ”, viên mãn hạnh phúc, mặc dù 
chặng đường nuôi dưỡng và dạy 
dỗ chúng còn dài phía trước 
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với 2 tên cướp

MINH ANH

1 giờ 30 phút sáng, cả thành 
phố chìm trong giấc ngủ, lác 
đác vài chiếc xe lao vun vút. 
Khác hẳn sự vắng lặng bên 

ngoài, ở tụ điểm quán bar, vũ 
trường không khí bên trong 

sôi động, náo nhiệt. Lúc này, 
cửa quán Bar  Vertu Cub địa 

chỉ 273 Huỳnh Văn Bánh, 
P.11, Q. Phú Nhuận bật mở, 

hai vị khách nam trên 20 tuổi, 
một tóc đầu đinh, một cạo 

trọc chếnh choáng bắt chiếc 
taxi do tài xế Mai Phương Em 
(Tài 1272, đội 39, chi nhánh 
10) cầm lái chạy về 189 Lê 

Văn Sỹ, Phường 4, 
Quận Phú Nhuận. 

vào đầu, vào má anh. Máu chảy sưng 
vù khiến anh choáng váng. Bị tên ngồi 
bên cạnh tay lái đánh tới tấp, tên còn 
lại ngồi ngay phía sau giữ chặt tay, giật 
đầu anh khống chế, Phương Em có 
cảm giác lành lạnh ở lưng, linh cảm 
cho anh biết đó là con dao. Lúc này 
anh chợt nhận ra rằng bọn chúng đã 
ngấm thuốc lắc, chuyện gì cũng dám 
làm. Lời hăm dọa giết chết anh không 
phải lời nói suông. Biết rằng trong hoàn 
cảnh này mình không thể chống cự, 
chỉ mong sao có người đi ngang qua 
trông thấy giúp đỡ. Thế nhưng mong 
ước của anh chìm dần trong bóng đêm 

vắng lặng. Chúng khống chế 
bắt anh chạy thẳng, chạy thật 
nhanh, vượt qua đèn đỏ. Trong 
khoảnh khắc ấy, Phương Em 
vừa mừng vừa lo, anh lo nếu 
có ai trên đường sẽ khó tránh 
khỏi tai nạn, mừng là cảnh sát 
giao thông trông thấy truy đuổi 
theo. Thế nhưng, hi vọng thật 
xa vời, đường phố vắng bóng 
cảnh sát. Hai kẻ điên cuồng 
đập phá đồ đạc trên xe, đập 
đồng hồ, máy Pos, bộ đàm 
văng tung tóe. Chúng túm tóc 
rịt đầu anh ra phía sau lần, 
buộc anh mấy lần phải phanh 
gấp. Chúng liên tục hăm dọa:
   - Mày có tin bố mày không 
trả tiền, giết chết mày không? 
Ông đây giết chết mày. Khôn 
hồn câm miệng, la tao giết 
ngay. Mày đang chạy đi đâu? 
Bọn tao muốn mày chở về Hải 
Phòng!
   - Anh muốn phục vụ ở đâu, 
em chở anh đến đó. Hai anh 
muốn về Hải Phòng em cũng 
chìu, em chở hai anh về Hải 
Phòng. 
   Kiềm nén run rẩy Phương 
Em vội vàng trả lời xuôi tọt 
theo bọn chúng chỉ mong kéo 
dài thời gian, giữ mạng sống 
tìm cách thoát thân. Thời khắc 
ngàn cân treo sợi tóc anh chỉ 
nghĩ đến vợ con, nếu anh có 
mệnh hệ nào ai sẽ lo cho vợ 
và hai con của anh. Anh càng 
lạnh người khi bọn chúng nói 
chuyện với đồng bọn qua điện 
thoại:
   - Tao mới bắt được một con 
“dế”, bọn mày muốn giết 
không, tao sẽ giết nó.
   Xe đến ngã tư An Sương, 
Phương Em biết nếu mình đi 
thẳng con đường thoát khỏi 
bọn chúng càng khó khăn. 

Vì vậy, lợi dụng bọn chúng 
không chú ý, mù tịt đường sá 
Sài gòn, anh ngoặc tay lái ôm 
vòng xoay quay ngược vào nội 
thành. Bọn chúng hỏi anh:
   - Mày đi đâu thế?
   - Em đi theo chỉ dẫn của các 
anh. Anh muốn về Hải Phòng, 
em đang chở anh về đây.
   - Ừ, Bố mày thích đi về Hải 
Phòng, cãi lời tao giết chết 
mày.
   Từ Cách Mạng Tháng Tám 
hướng về Q.1, chạy đến ngã 
sáu Phù Đổng Thiên Vương, 
Phương Em biết rõ đây là khu 
vực có đông anh em Vinasun 
trấn giữ, xe vừa chạy đến nút 
giao thông kịp chuyển sang 
màu đỏ, lợi dụng bọn chúng 
sơ hở, Phương Em tung cửa bỏ 
chạy truy hô: 
   - Cướp, cướp…
   Các bác tài Vinasun, tài xế 
xe ôm cùng người dân đã vây 
bắt hai tên cướp giao cho công 
an xử lý. Cơ quan chức năng 
đã phát hiện trên người bọn 
chúng có con dao thái lan, 
thuốc lắc. 
   Kể về giây phút thoát khỏi 
nguy hiểm, Phương Em nói: 
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có ý 
niệm phải giữ bình tĩnh, đáp 
ứng tất cả yêu cầu của bọn 
chúng để giữ tính mạng, tìm 
thời cơ trốn thoát, tri hô. Khi 
chúng bị bắt đi tôi run rẩy cả 
người, sức lực dường như cạn 
kiệt. 
   Trước hành động khôn ngoan 
của Phương Em, công ty đã 
trao tặng giấy khen và 1 triệu 
đồng vì thành tích dũng cảm 
mưu trí lập kế cùng đồng đội, 
người dân vây bắt bọn cướp 
giao nộp công an, bảo vệ tài 
sản cho công ty 
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   Giải bóng đá mini Truyền thống 
Vinasun Cup - lần thứ X năm 2013 
đã khởi tranh từ ngày 13 - 5 đến 
ngày 31 - 5 - 2013. Giải thu hút sự 
tham gia của 21 đội bóng, gồm: 
6 đội Khối văn phòng, 5 đội Khối 
xưởng và 10 Chi nhánh. 
   Sau 28 trận thi đấu, số bàn thắng 
ghi được là 124 bàn, trung bình 4 
bàn/trận. Giải đã bế mạc và trao 
thưởng vào sáng 31-5-2013.

Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T Kiêm GĐ Taxi trao Huy chương 
vàng cho các vận động viên Đội vô địch - P. Tổng đài

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công đoàn trao Giải Cổ 
động viên cho các cổ động viên của đội P. Tổng đài Ông Huỳnh Văn Sĩ - P. TGĐ Vinasun Corp. trao Giải nhì cho đội P. Kế toán

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRUYỀN THỐNG VINASUN CUP - 2013
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Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công đoàn 
Vinasun Corp. trao Giải Thủ môn Xuất sắc 
nhất cho thủ thành Trần Mai Thế Vinh mang 
áo số 9 - P. Tổng đài
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Ông Huỳnh Văn Sĩ - P. TGĐ Vinasun Corp. trao Giải nhì cho đội P. Kế toán

Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T Kiêm GĐ Taxi trao Cúp vô địch cho đội P. Tổng đài  

Ông Huỳnh Thanh Nhã - Tr. Ban Thanh niên CNLĐ 
Q5 trao Giải 3 cho đội Chi nhánh 11 và Chi nhánh 6

Ông Trương Đình Quý - Bí thư 
Đảng Ủy, P.TGĐ trao Giải phong 
cách cho đội P. Kế toán

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRUYỀN THỐNG VINASUN CUP - 2013
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Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công đoàn 
Vinasun Corp. trao Giải Thủ môn Xuất sắc 
nhất cho thủ thành Trần Mai Thế Vinh mang 
áo số 9 - P. Tổng đài

Ông Nguyễn Đình Thịnh - Đảng Ủy viên, GĐ 
Bảo hiểm Vinasun Taxi trao Giải Vua phá lưới 
cho cầu thủ Trần Minh Thắng mang áo số 10 
- P. Tổng đài
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Đội 1: Ngô Minh Long (Tài 1599) - Nguyễn Trọng Thơ (Tài 
6757) - Đinh Văn Liễu (Tài 6565) - Nguyễn Anh Vũ (Tài 
4261) - Nguyễn Phát Đạt (Tài 6565) - Nguyễn Hữu Trọng (Tài 
3490) - Phan Ngọc Tuấn (Tài 4215) - Bùi Bá Tài (Tài 1983) - 
Trần Khánh Ninh (Tài 4215) - Hàng Thanh Phong (Tài 4245) 
- Trần Hữu Nghĩa (Tài 2561)
Đội 2: Quách Hải Thọ (Tài 1281) - Trương Quốc Việt (Tài 
3902) - Hoàng Tuấn Anh (Tài 3760) - Trần Minh Trung (Tài 
4294) - Dương Đức Hiền (Tài 1550) - Nguyễn Doãn Ba (Tài 
3975) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 6734) - Liêu Văn Sông (Tài 
1486) - Vũ Phong Thái (Tài 1837) - Tạ Lê Bình (Tài 1149) - 
Trương Văn Ngoãn (Tài 3595)
Đội 3: Nguyễn Đình Phú (Tài 1202) - Nguyễn Văn Tuyên 
(Tài 4096) - Trần Thế Vinh (Tài 3791) - Hoàng Bá Khanh 
(Tài 1524) - Trần Văn Viên (Tài 5194) - Nguyễn Thị Duyệt 
(Tài 6737) - Nguyễn Xuân Phương (Tài 4281) - Đặng Văn 
Nghĩa (Tài 4350)
Đội 4: Trần Văn Quảng (Tài 1788) - Trần Quốc Thiện (Tài 
4429) - Nguyễn Tùng Phương (Tài 4302) - Lữ Đức Tín (Tài 
4947) - Tô Minh Đức (Tài 1938) - Nguyễn Hồ Phương (Tài 
4417) - Nguyễn Ngọc Minh Quân (Tài 2375) - Huỳnh Văn 
Nam (Tài 4580) - Nguyễn Văn Thật (Tài 4417) - Nguyễn 
Thanh Tâm (Tài 3613) - Lê Đức Duy (Tài 1592)
Đội 5: Võ Hải Sơn (Tài 4962) - Bùi Hữu Huấn (Tài 4061) - Lê 
Văn Duyệt (Tài 1507) - Phạm Minh Mẫn (Tài 1817) - Trần 
Thành Chân (Tài 6026) - Đậu Phi Tiến (Tài 5210) 
Đội 6: Trần Gia Lạc (Tài 1210) - Ngô Việt Dũng (Tài 4881) 
- Phạm Văn Hùng (Tài 4427) - Bùi Khắc Hưng (Tài 2124) 
- Diệp Minh Tuấn (Tài 3763) - Trịnh Vũ Phương (Tài 2124) - 
Lê Hoàng Nguyên (Tài 2087) - Nguyễn Minh Vũ (Tài 1829) 
- Trần Gia Lạc (Tài 1210) - Nguyễn Hoàng Cẩn (Tài 6564) - 
Đặng Vĩ Hùng (Tài 4029) - Võ Thành Hùng (Tài 4586) - Trần 
Quốc Phong (Tài 1428)
Đội 7: Lý Song Lý (Tài 6754) - Lê Văn Được (Tài 4426) - 
Thích Đức Sang (Tài 3619) - Nguyễn Văn Tư (Tài 6074)
Đội 8: Trần Sơn Lâm (Tài 3950) - Bùi Thế Hiền (Tài 2792) - Lê 
Minh Hải (Tài 3205) - Phan Thanh Giang (Tài 3957) - Trần 
Quang Tâm (Tài 4167) - Nguyễn Trung Thiết (Tài 3688) - 
Nguyễn Văn Điến (Tài 3705) - Dư Thế Sơn (Tài 1999) - Trần 
Văn Tâm (Tài 4001) - Huỳnh Thị Kim Cô Ca (Tài 3450) - Hồ 
Tuấn Kiệt (Tài 6120) - Lê Đức Trình (Tài 2871) 
Đội 9: Nguyễn Bá Thi (Tài 6083) - Lâm Phước Trung (Tài 
3652) - Nguyễn Ngọc Thanh (Tài 6512) - Tạ Vấn Dương (Tài 
1280) - Đinh Hữu Thắng (Tài 6560) - Chung Hoàng Sang 
(Tài 2039) - Hoàng Anh Vũ (Tài 3314) - Ông Thành Đạt (Tài 
2431) - Phạm Hoàng Phước (Tài 3652) - Phạm Tiến Dũng 
(Tài 3252)
Đội 10: Lương Tuấn Vũ (Tài 3475) - Lâm Quốc Cường (Tài 
2529) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 3704) - Nguyễn Việt Huy 
(Tài 2609) - Hoàng Văn Dũng (Tài 5109) - Phạm Đức Lợi (Tài 
4327) - Trần Ngọc Mỹ (Tài 6175) - Trần Tam Đệ (Tài 3507) - 
Bùi Ngọc Châu (Tài 3586) - Lê Hoàng Tâm (Tài 4677) - Trần 
Quang (Tài 1950)
Đội 11: Võ Văn Hy (Tài 3279) - Võ Bảo Sơn (Tài 3489) - Trần 
Hoàng Lực (Tài 3473) - Nguyễn Văn Tập (Tài 1792) - Nguyễn 
Văn Sơn (Tài 6713) - Nguyễn Đức Long (Tài 6653) - Đỗ Văn 
Anh (Tài 2490) - Lê Kim Tùng (Tài 4606) - Nguyễn Thái Học 
(Tài 4246) - Phạm Bá Tuấn (Tài 4931)
Đội 12: Nguyễn Văn Phát (Tài 1138) - Nguyễn Ngọc Hoàng 
(Tài 6137) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4421) - Trần Văn Khương 
(Tài 3483) - Nguyễn Tố Hoài (Tài 2176) - Nguyễn Thành Thái 

(Tài 4290) - Nguyễn Vũ Tâm (Tài 1491) - Huỳnh Thanh Thái 
(Tài 2415) - Nguyễn Hồng Quang (Tài 5219) - Ngô Ngọc 
Phương (Tài 3664) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4796)
Đội 14: Nguyễn Hiếu Hiệp (Tài 3600) - Hồ Trường Hận (Tài 
5007) - Phạm Văn Sơn (Tài 4959) - Nguyễn Tất Quý (Tài 
3621) - Lê Thạc Lộc (Tài 1948) - Phạm Văn Các (Tài 6117) - 
Phan Quang Tuệ (Tài 4633)
Đội 15: Nguyễn Duy Linh (Tài 6752) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 
4511) - Nguyễn Huy Hoàng (Tài 3662) - Dương Ngọc Tuấn 
(Tài 4359) - Ninh Hồng Đỉnh (Tài 4788) - Hồ Thanh Hậu (Tài 
6023) - Dương Hoàng Quốc (Tài 1874) - Bùi Ngọc Thạch (Tài 
2665) - Chu Huy Khánh (Tài 1774) - Trần Minh Hùng (Tài 
5193) - Nguyễn Tuấn Đăng (Tài 4359) - Nguyễn Anh Tuấn 
(Tài 6188) - Nguyễn Hồng Hải (Tài 1445) - Nguyễn Minh 
Cường (Tài 4236)
Đội 16: Nguyễn Bình Anh (Tài 3811) - Huỳnh Chí Văn (Tài 
3044) - Trần Văn Trinh (Tài 4795) - Lê Thanh Lợi (Tài 2585) 
- Trần Văn Sơn (Tài 4604) - Hà Thế Bảo (Tài 5151) - Đinh 
Quốc Trọng (Tài 1198) - Trần Bảo Quốc (Tài 5066) - Hồ Tấn 
Đạt (Tài 1174) - Huỳnh Chí Văn (Tài 3044) - Lê Viết Nguyên 
Phong (Tài 1808) - Lâm Hồ Ân (Tài 1931) - Nguyễn Bình 
An (Tài 3811) - Nguyễn Hoàng Ân (Tài 1198) - Hứa Kiến 
Tân (Tài 1940)
Đội 17: Lý Vĩnh Long (Tài 6652) - Nguyễn Thành Tâm (Tài 
3560) - Phạm Văn Thanh (Tài 2185) - Nguyễn Ngọc Huân 
(Tài 1480) - Thái Ngọc Dũng (Tài 3994) - Bùi Hiền (Tài 3560) 
- Nguyễn Chí Thành (Tài 2183) - Lý Trung Tín (Tài 3935) - 
Huỳnh Quốc Dũng (Tài 2143) - Đinh Duy Triều (Tài 2045) - 
Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 4476) - Hồ Anh Tiếp (Tài 1184) - Lê 
Hữu Thi (Tài 2470) - Nguyễn Tấn Lực (Tài 4187) - Nguyễn 
Văn Tìn (Tài 3935)
Đội 18: Lê Ngọc Đức (Tài 6157) - Ngô Minh Thiện (Tài 3954) 
- Lê Hoàng Dũng (Tài 3829) - Trần Văn Nghiêm (Tài 2371) 
- Đinh Kim Điều (Tài 4598) - Nguyễn Thành Tân (Tài 3256) 
- Nguyễn Hoàng Phương (Tài 6048) - Nguyễn Tuấn Thiện 
(Tài 3645) - Hồ Văn Dứt (Tài 6534) - Võ Thanh Lâm (Tài 
3629) - Nguyễn Mạnh Hùng (Tài 3680) - Lê Huy Quang (Tài 
1156) - Lê Đức Quang (Tài 4846) - Lê Văn Dũng (Tài 3277) - 
Trần Văn Nghiệm (Tài 2371) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 2659)
Đội 19: Nguyễn Văn Diên (Tài 3997) - Lê Thế Anh (Tài 
2936) - Trần Trọng Khanh (Tài 6708) - Nguyễn Thanh Lâm 
(Tài 1850) - Lư Văn Sơn (Tài 4736) - Trương Văn Thành (Tài 
2187) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 1186) - Dương Thanh Hoàng 
(Tài 3092)
Đội 20: Lê Thanh Trí (Tài 1952) - Đinh Xuân Tình (Tài 6172) 
- Nguyễn Trung Nghĩa (Tài 1981) - Phan Văn Lên (Tài 3267) 
- Nguyễn Hữu Nam (Tài 6073) - Nguyễn Văn Sang (Tài 1981) 
- Nguyễn Mạnh Phương (Tài 1169) - Bùi Đức Lộc (Tài 3212) 
- Nguyễn Anh Tuấn (Tài 1230)
Đội 21: Uông Đình Hòa (Tài 2123) - Hoàng Văn Thị (Tài 
4162) - Giang Chí Tâm (Tài 2364) - Nguyễn Phi Long (Tài 
1922) - Trần Văn Ngươn (Tài 6791) - Nguyễn Văn Phụng (Tài 
6521) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4824)
Đội 22: Nguyễn Thanh Long (Tài 3517) - Lý Trị Tài (Tài 6609) 
- Hồ Văn Tấn (Tài 4523) - Nguyễn Viết Dũng (Tài 3349) - 
Nguyễn Phong Giang (Tài 3197) - Trần Xuân Hưng (Tài 1375) 
- Huỳnh Quy (Tài 4197) - Nguyễn Ngọc Đăng (Tài 4320) - 
Trần Ngọc Hải (Tài 6719) - Vũ Thành Lương (Tài 6721) - Trần 
Văn Nghĩa (Tài 1134) - Ngô Thanh Vân (Tài 3385)
Đội 23: Trương Văn Bảnh (Tài 3714) - Lê Trần Vương Nghĩa 
(Tài 5144) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 2761) - Trần Minh Tùng 

(Tài 3712) - Nguyễn Trường An (Tài 4034) - Phạm Tấn Cường 
(Tài 2521) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 6722) - Nguyễn Thanh 
Tuấn (Tài 3369) - Võ Văn Thơ (Tài 2393) - Tiêu Văn Huy 
(Tài 4084)
Đội 24: Châu Minh Thuận (Tài 5003) - Trần Siêu Hưng (Tài 
1340) - Bùi Ngọc Phi Hùng (Tài 2660) - Võ Thanh Phong (Tài 
3594) - Hồ Chi Lăng (Tài 1152) - Vũ Minh Tiến (Tài DB) - 
Trần Văn Bước (Tài 4355) - Trần Thanh Hải (Tài 3594) - Bùi 
Văn Thọ (Tài 2937) - Trần Phong (Tài 999) -  Lưu Vĩnh Lộc 
(Tài 2041) - Nguyễn Tri Cường (Tài 3499) - Võ Huy Hoàng 
(Tài 4355) - Bùi Văn Châu (Tài 3919) 
Đội 25: Nguyễn Bình Phương Đông (Tài 6588) - Nguyễn 
Văn Hiếu (Tài 4509) - Lê Văn Tiến (Tài 6190) - Trương Văn 
Phụng (Tài 4939) - Nguyễn Quang Thy (Tài 3582) - Cao Tấn 
Nam (Tài 3769) - Nguyễn Minh Vương (Tài 4607) - Nguyễn 
Văn Phong (Tài 6517) - Đinh Văn Minh (Tài 3769) - Trương 
Hoài Phong (Tài 6622) - Lê Minh Tâm (Tài 4509) - Phù Châu 
Khanh (Tài 3980) - Huỳnh Thanh Toàn (Tài 1935)
Đội 26: Nguyễn Trung Trực (Tài 1840) - Chọc Dẩu Khìn (Tài 
3963) - Nguyễn Văn Tin (Tài 4676) - Huỳnh Văn Nào (Tài 
4998) - Trương Duy Sáng (Tài 3526) - Dương Đình Xuyên 
(Tài 2258) - Nguyễn Chí Thành (Tài 3963) - Trần Vinh Hương 
(Tài 4835) - Lại Đình Chiến (Tài 5082) - Nguyễn Ngọc Long 
(Tài 2756) 
Đội 27: Huỳnh Văn Chiến (Tài 4440) - Mai Văn Dũng (Tài 
4850) - Nguyễn Hoàng Việt (Tài 6163) - Trịnh Công Trường 
(Tài 4112) - Đặng Hoàng Huân (Tài 1568) - Nguyễn Văn Hải 
(Tài 2776) - Trương Ngọc Hùng (Tài 3922)
Đội 28: Phan Kim Huyền (Tài 5079) - Đặng Dương (Tài 3143) 
- Nguyễn Đăng Tuấn (Tài 1252) - La Thành Xuân (Tài 5079) - 
Nguyễn Văn Giỗng (Tài 2077) -  Trần Quốc Dương (Tài 3174) 
- Đoàn Minh Vũ Huy (Tài 1827) - Quách Thanh Phong (Tài 
4462) - Thạch Minh Chánh (Tài 4148) - Phạm Văn Khương 
(Tài 1265) - Trần Văn Hoàng Đức (Tài 3661) - Nguyễn Văn 
Xuân (Tài 6615) - Phạm Văn Lộc (Tài 4309) - Nguyễn Hoàng 
Ngọc (Tài 3661) - Nguyễn Văn Bô (Tài 6084) - Linh Quyền 
(Tài 3589)
Đội 29: Võ Thanh Hằng (Tài 4679) - Vũ Văn Côi (Tài 4086) - 
Đào Hồng Dũng (Tài 2345) - Nguyễn Tấn Quảng (Tài 4983) 
- Nguyễn Đức Thắng (Tài 3779) - Hà Ngọc Tú (Tài 6071) - Tô 
Văn Nam (Tài 1180) - Bùi Văn Hiển (Tài 6194) - Bùi Văn 
Phi (Tài 3377)
Đội 30: Hồ Văn Sửu (Tài 4812) - Võ Hoàng Điệp (Tài 3531) 
- Nguyễn Thành Trí (Tài 4680) - Lê Thanh Tâm (Tài 4790) - 
Phan Quốc Cường (Tài 3660) - Huỳnh Phi Thành (Tài 3531) 
- Vũ Văn Quân (Tài 4572) - Nguyễn Công Dũng (Tài 2456) 
- Đặng Văn Thoại (Tài 1784) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 2085)
Đội 31: Châu Tôn Kiệt (Tài 4980) - Trần Duy Thư (Tài 4140) 
- Trần Khải Lai (Tài 3356) - Nguyễn Quang Dũng (Tài 6582) 
- Nguyễn Khắc Nhu (Tài 6522) - Huỳnh Ngọc Quyền (Tài 
3354) - Điền Hiền Hoàng (Tài 4107)
Đội 32: Võ Văn Phú (Tài 2313) - Phan Thanh Việt (Tài 4247) - 
Bùi Minh Toàn (Tài 3982) - Quách Dũng (Tài 1985) - Nguyễn 
Chí Dũng (Tài 3859) - Đặng Quang Thanh (Tài 2923)
Đội 33: Trần Anh Lực (Tài 2636) - Triệu Đức Sang (Tài 3463) 
- Lê Tấn Lợi (Tài 3077) - Bạch Văn Hòa (Tài 1449) - Phạm 
Tấn Quyền (Tài 3519) - Nguyễn Thanh Duy (Tài 1712) 
- Nguyễn Minh Thiện (Tài 1886) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 
2922) - Trương Văn Phước (Tài 2381) - Trịnh Văn Nghĩa (Tài 
2175)
Đội 34: Nguyễn Văn Quan (Tài 1738) - Nguyễn Ngọc Tuấn 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
DANH SAÙCH CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG 04/2013

TẠ VăN Vệ  
(Tài 3258 - Đội 40) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 4 cũ
 (Ước tính 8.000.000đ)

PHẠM NGọC LoNG
(Tài 3380 - Đội 47) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy S3
 (Ước tính 5.000.000đ)

NGUyễN TrọNG THƠ 
(Tài 6757 - Đội 1) 

Tài vật: 01 laptop Thinkpad, thiết bị...
 (Ước tính 7.000.000đ)
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(Tài 6739) - Trần Cơ Mỹ (Tài 3013) - Thái Thanh Tú (Tài 
1467) - Thạch Lâm Quốc Tuân (Tài 5174) - Lâm Ngọc Hoàng 
(Tài 2092) - Nguyễn Ngọc Châu (Tài 2047) - Dương Thành 
Hiệp (Tài 2092) - Huỳnh Văn Phương (Tài 6632) - Lê Thanh 
Quý (Tài 4971) - Hồ Đình Duy (Tài 2230)
Đội 35: Nguyễn Thanh Quang (Tài 1483) - Trần Văn Út (Tài 
3768) - Hoàng Văn Thi (Tài 3273) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 
2560) - Hồ Thanh Hậu (Tài 2053) - Nguyễn Nhân Viên (Tài 
6027) - Đỗ Hoàng Thiệp (Tài 4987)
Đội 36: Nguyễn Văn Khương (Tài 4602) - Trịnh Văn Minh 
(Tài 4369) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 4776) - Nguyễn Tân Việt 
(Tài 1842) - Nguyễn Nguyễn (Tài 5130) - Nguyễn Huy Trường 
(Tài 2595) - Nguyễn Thế Hùng (Tài 1450) - Lê Hoàng Anh 
Kiệt (Tài 4361) - Lê Văn Thật (Tài 2383) - Nguyễn Hoàng 
Anh (Tài 2385) - Trương Phương Cẩm (Tài 4620) - Trần Minh 
Thảo (Tài 6655)
Đội 37: Nguyễn Công Phát (Tài 1274) - Chế Công Lan (Tài 
6104) - Nguyễn Viết Xuân (Tài 3765) - Phạm Hùng Xuyên 
(Tài 6714) - Lâm Thành Nhật (Tài 3933) - Hồ Thái Sơn (Tài 
3097) - Lê Thanh Hưng (Tài 1727) - :Nguyễn Phong Xuân (Tài 
6024) - Phạm Thái Sơn (Tài 2397)
Đội 38: Trần Văn Mai (Tài 3707) - Cao Thanh Sang (Tài 
3807) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 2132) - Nguyễn Ân (Tài 6021) 
- Nguyễn Văn Hên (Tài 3880) - Kiều Tiến Trung (Tài 6021’) 
- Nguyễn Hùng Dũng (Tài 3807) - Lê Thanh Bằng (Tài 4494)
Đội 39: Bùi Hoài Tâm (Tài 3166) - Nguyễn Văn Cường (Tài 
1538) - Nguyễn Hoàng Bảo (Tài 3544) - Phạm Ngọc Hưng 
(Tài 4078) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 3821) - Phan Văn Hà 
(Tài 4039) - Mai Phương Em (Tài 1272) - Trịnh Bá Chất (Tài 
3398) - Trương Nhật Quang (Tài 4804) - Trịnh Xuân Dũng 
(Tài 1555) - Mai Văn Thượng (Tài 4072) - Phạm Hồng Ân (Tài 
1515) - Nguyễn Ngọc Hiệp (Tài 6540)
Đội 40: Đặng Hoàng Quốc Huy (Tài 1529) - Huỳnh Văn Nam 
(Tài 3570) - Tạ Văn Vệ (Tài 3258) - Bùi Đức Tâm (Tài 6684) 
- Trương Quế Nguyên (Tài 3986) - Trần Văn Khỏe (Tài 4994) 
- Nguyễn Văn Sanh (Tài 6638) - Khoa (Tài 4994) - Đỗ Tràng 
Hưng (Tài 1522) - Kiều Văn Hưng (Tài 4118) - Nguyễn Chí 
Thiện (Tài 4280)
Đội 41: Nguyễn Văn Thái (Tài 4539) - Nguyễn Ngọc Trung 
(Tài 6545) - Huỳnh Văn Quí (Tài 3771) - Trần Văn Thảo (Tài 
4145) - Nguyễn Hoài Huyền Phong (Tài 6598) - Trần Minh 
Khởi (Tài 6545) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 3717) - Bùi Ngọc 
Trung (Tài 3030) - Nguyễn Đăng Trọng (Tài 4898)
Đội 42: Trần Quang Định (Tài 4748) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 
4808) -  (Tài 6645) - Phạm Xuân Nam (Tài 3525) - Hồ Hoàng 
Hiệp (Tài 4631) - Lê Nguyễn Thị Tú Anh (Tài 3814)
Đội 43: Nguyễn Văn Kiên (Tài 1166) - Nguyễn Thanh Công 
(Tài 4591) - Phan Minh Chí (Tài 3830) - Nguyễn Trung Nghì 
(Tài 6645) - Phan Phú Quới (Tài 4621) - Văn Phú Cường (Tài 
6645) - Trần Hậu Phát (Tài 3737)
Đội 44: Nguyễn Chí Linh (Tài 3351) - Hồ Thanh Hải (Tài 
2733) - Lâm Trung (Tài 2328) - Phạm Ngọ (Tài 2900) - 
Nguyễn Thành Phước (Tài 3937) - Mai Hoàng Long (Tài 
4097) 
Đội 45: Nguyễn Thành Phước (Tài 4957) - Võ Đắt Thành 
(Tài 2698) - Hồ Văn Thơ (Tài 3395) - Nguyễn Đức Tân (Tài 
5200) - Lê Anh Tuấn (Tài 2539) - Trần Năng Nhu (Tài 6010) 
- Chanh Kim Tha (Tài 2254) - Hậu Văn Dũng (Tài 5065) - 
Phạm Minh Điển (Tài 4902) - Trần Trọng Nghĩa (Tài 4182) 
- Đào Văn Hạnh (Tài 5204) - Bùi Võ Hoài Khanh (Tài 4076) 
- Nguyễn Văn Thảo (Tài 4825) - Phạm Văn Minh Thuộc (Tài 
Dự bị)
Đội 46: Lê Hồng Phi (Tài 2625) - Phan Công Chức (Tài 2394) 
- Trần Đại Nghĩa (Tài 4348) - Nguyễn Văn Trường (Tài 3472) 
- Trần Văn Chiến (Tài 2394) - Vương Cẩm Hùng (Tài 4938) - 
Huỳnh Thanh Nam (Tài 2789)
Đội 47: Lại Đình Giới (Tài 1477) - Trần Hoàng Thành (Tài 
4623) - Nguyễn Thanh Vương (Tài 4485) - Lâm Văn Luật (Tài 
2303) - Phạm Ngọc Long (Tài 3380) - Phạm Văn Long (Tài 
4339) - Lương Minh Phụng (Tài 1490) - Đoàn Văn Thanh 
Giàu (Tài 4995) - Nguyễn Duy Vĩnh (Tài 3971) - Phạm Ngọc 
Hiệp (Tài 4391) - Nguyễn Văn Cu (Tài 1477) - Nguyễn Văn 
Dũng (Tài 4022) - Huỳnh Thanh Quân (Tài 6585) - Từ Hải 
Thuyền (Tài 4872) - Huỳnh Quốc Toản (Tài 1897) - Nguyễn 
Hữu Lộc (Tài 2622) - Võ Hoàng Hải (Tài 4872) - Nguyễn Tri 
Phương (Tài 6563) - Trần Thiện Nhất (Tài 4995)
Đội 48: Đặng Huy Hải (Tài 5228) - Lê Văn Lành (Tài 2420) 
- Trần Ngọc Hà (Tài 6617) - Nguyễn Văn Minh (Tài 1299) - 
Phạm Minh Sang (Tài 3448) - Phạm Thanh Sang (Tài 1261) - 
Cao Hoàng Tân (Tài 6110) - Trần Minh Tuấn (Tài 1752) - Thái 
Tín Thạch (Tài 6171) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 1369) - 
Nguyễn Ngọc Thơi (Tài 1832) - Vòng Nguyễn Duy Thanh (Tài 
2520) - Nguyễn Hoàng Khương (Tài 4143) - Tô Đình Nhân 
(Tài 1373) - Lê Công Việt (Tài 6784) - Math Yosoh (Tài 4364)
Đội 49: Thân Trọng Quang (Tài 2805) - Lê Công Việt (Tài 
6784) - Trần Đăng Khoa (Tài 6640) - Lê Đức Hưng (Tài 6784) 
- Điêu Văn Thành (Tài 6193) - Võ Hoàng Vũ (Tài 3485) - Lê 
Công Trạng (Tài 6211)
Đội 50: Phạm Văn Nam (Tài 3019) - Nguyễn Hồ Ly Vũ (Tài 
1303) - Kiều Mạnh Thắng (Tài 3019) - Huỳnh Kim Nhân Ba 
(Tài 6659) - Đặng Thanh Tú (Tài 1305) - Võ Hiệp Lực (Tài 
6050) - Lê Hùng Cường (Tài 6765)
Đội 51: Nguyễn Minh Tâm (Tài 4401) - Nguyễn Xuân Quốc 
(Tài 1384) - Nguyễn Hồng Phong (Tài 3098) - Phạm Hoàng 

Tuấn (Tài 6536) - Văn Bá Thanh Tú (Tài 6707) - Trần Văn 
Hậu (Tài 6707) - Đoàn Văn Hùng (Tài 4423) - Trần Minh Sinh 
(Tài 1497) - Trần Văn Nhí (Tài 4818)
Đội 52: Hứa Vĩnh Phước (Tài 4504)
Đội 53: Nguyễn Hữu Minh (Tài 4815) - Nguyễn Hữu Huy 
(Tài 2750) - Lê Ngọc Quân (Tài 1929) - Nguyễn Anh Tuấn 
(Tài 6575) - Phạm Duy Quân (Tài 2978) - Lưu Hùng Dũng 
(Tài 6775) - Nguyễn Văn Đỉnh (Tài 4501) - Bùi Thanh Tuấn 
(Tài 4913) 
Đội 54: Trần Thanh Phong (Tài 1346) - Phạm Thiên Hoa (Tài 
2429) - Nguyễn Quốc Trung (Tài 2091) - Lê Phú Thịnh (Tài 
6604) - Đỗ Ngọc Tú (Tài 1416) - Phạm Văn Quán (Tài 4532)
Đội 55: Nguyễn Văn Quyết (Tài 6581) - Viên Đình Long (Tài 
3592) - Đào Ngọc Hoàng (Tài 4873) - Nguyễn Sĩ Dưỡng (Tài 
3792) - Võ Văn Văn (Tài 3631) - Ngô Tấn Phú (Tài 6751) - Vũ 
Mạnh Hà (Tài 3931) - Nguyễn Dũng (Tài 4263)
Đội 56: Nguyễn Văn Hồng (Tài 5050) - Phạm Công Anh Kiệt 
(Tài 2405) - Dương Thanh Mây (Tài 6549) - Phạm Quang 
Lịch (Tài 2392) - Lý Thanh Quang (Tài 2405) - Nguyễn Văn 
Hùng (Tài 2384)
Đội 57: Nguyễn Quốc Tân (Tài 4220) - Nguyễn Hoài Hiền 
(Tài 6595) - Huỳnh Hữu Hiền (Tài 1905) - Nguyễn Văn Hoài 
(Tài 4357) - Lại Trường Thọ (Tài 3678) - Mai Quốc Nông (Tài 
4488) - Mai Ngọc Giang (Tài 2902) - Trần Bính Lương (Tài 
1145) - Phan Thanh Quang (Tài 2951) - Huỳnh Hữu Hiền 
(Tài 1905) - Nguyễn Minh Hùng (Tài 2950)
Đội 58: Nguyễn Văn Thuận (Tài 3692) - Đoàn Quang Vinh 
(Tài 2253) - Nguyễn Lê Trung Hiếu (Tài 1811) - Trần Chiến 
Thắng (Tài 5060) - Hoàng Lương Phong (Tài 2353) - Trần Anh 
Tuấn (Tài 5060) - Lê Đình Long (Tài 4542) - Nguyễn Cảnh 
Trung (Tài 2717) - Trần Trung Tính (Tài 6008)
Đội 59: Dương Hòa Chiếu (Tài 4289) - Nguyễn Văn Nam (Tài 
2734) - Abulul Goni (Tài 4161) - Bùi Thiên Cúc (Tài 2398) 
- Huỳnh Văn Giàu (Tài 2472) - Nguyễn Triệu Lợi (Tài 992) - 
Trần Tấn Phát (Tài 6019) - Ablul Goni (Tài 4161)
Đội 60: Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3749) - Nguyễn Phương Lâm 
(Tài 6164) - Võ Minh Châu (Tài 6770) - Lăng Trọng Minh (Tài 
4158) - Nguyễn Trung Thái (Tài 1187) - Nguyễn Minh Tâm 
(Tài 2672) - Lê Hồng Đức (Tài 6696) - Nguyễn Hữu Nghi (Tài 
5142) - Lưu Sinh Ngọc (Tài 6081) - Võ Minh Châu (Tài 6770) 
- Huỳnh Ngọc Quốc Toàn (Tài 2672) - Hà Lâm (Tài 1183)
Đội 61: Trần Văn Thuyết (Tài 1203) - Nguyễn Văn Thắng 
(Tài 3424) - Nguyễn Đình Quản (Tài 5227) - Mai Văn Ba (Tài 
1744) - Đinh Văn Cường (Tài 2327) - Lương Đông Sơn (Tài 
3715) - Ngô Quốc Khách (Tài 3192) - Dương Hùng Mạnh 
(Tài 1153) - Nguyễn Văn Trường (Tài 1161) - Lê Thái Sơn (Tài 
4091) - Phạm Hoàng Ân (Tài Dự bị) - Dương Hùng Mạnh (Tài 
1153) - Nguyễn Văn Thực (Tài 3015) - Trần Công Sáng (Tài 
3424) - Đoàn Văn Việt (Tài 4271)
Đội 62: Nguyễn Khắc Chí (Tài 6687) - Nguyễn Ngọc Hiến 
(Tài 4136) - Lâm Văn Phước (Tài 4800) - Trương Công Trường 
(Tài 1287) - Mai Sỹ Ngọc (Tài 1880) - Nguyễn Đức Giang 
(Tài 1287) - Mè Văn Nông (Tài 4544) - Nguyễn Văn Châu 
(Tài 1790)
Đội 63: Ngô Ngọc Đông (Tài 1910) - Lê Tấn Lộc (Tài 1861) 
- Đinh Nguyễn Thái (Tài 5653) - Phạm Khánh Thuận (Tài 
1492)
Đội 64: Trần Văn Xếp (Tài 6717) - Lương Thiện Tâm (Tài 
5108) - Hà Tấn Hùng (Tài 3894) - Đỗ Cao Trí (Tài 1987) 
- Nguyễn Thanh Sáng (Tài 1393) - Lê Văn Trung (Tài 1923) - 
Ngô Kim Sơn (Tài 6717) - Đỗ Thành Đắc (Tài 4130)
Đội 65: Phạm Thái Bảo (Tài 3086) - Trần Văn Quyết (Tài 
1429) - Ngô Văn Siểu (Tài 4805) - Trần Văn Luông (Tài 1894) 
- Phạm Phi Hơn (Tài 6216) - Nguyễn Thanh Tú (Tài 4196) - 
Đỗ Lượm (Tài 4583) - Huỳnh Quốc Thái (Tài 65)
Đội 66: Đỗ Vĩnh Huy (Tài 2335) - Nguyễn Tấn Quang (Tài 
3068) - Lê Văn Nhì (Tài 5226) - Hồ Đức Bình (Tài 3793) - 
Nguyễn Văn Hồng (Tài 3923) - Vũ Minh Mạnh (Tài 3115) 
- Nguyễn Văn Quyết (Tài 6768) - Nguyễn Văn Thắng (Tài 
4953)
Đội 67: Bùi Phương Nam (Tài 6701) - Nguyễn Thanh Tùng 
(Tài 1924) - Nguyễn Văn Vinh (Tài 2321) - Trần Thanh Long 
(Tài 3236) - Đặng Bá Trung (Tài 2294) - Trần Hùng Sang 
(Tài 3932) - Hoàng Xuân Thanh (Tài 3551) - Đồng Văn Trình 
(Tài 2367) - Đinh Kim Hùng (Tài 3481) - Vũ Văn Cường (Tài 
4255) - Tạ Minh Tùng (Tài 2098)
Đội 68: Trần Hoàng Sang (Tài 3725) - Mai Xuân Hùng (Tài 
3569) - Lê Quang Tường (Tài 4618) - Nguyễn Văn Tân (Tài 
1354) - Nguyễn Văn Thống (Tài 1560) - Dương Hoàng Long 
(Tài 1512) - Nguyễn Đăng Hưng (Tài 3864) - Nguyễn Văn 
Sơn (Tài 3471)
Đội 69: Trương Đại Dương (Tài 2767) - Nguyễn Văn Thịnh 
(Tài 6631) - Hoàng Văn Hảo (Tài 3548) - Phan Duy Thiện 
(Tài 6099) - Võ Công Phú (Tài 3000) - Đỗ Văn Hiển (Tài 
4151) - Phạm Bá Chắc (Tài 3966)
Đội 70: Lê Văn Thiện (Tài 1249) - Nguyễn Ngọc Nam (Tài 
3891) - Nguyễn Tấn Phong (Tài 6102) - Nguyễn Ngọc Quang 
(Tài 4851) - Ngô Lâm (Tài 3559) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 
4413) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 2946) - Nguyễn Thành Tân 
(Tài 6183) - Huỳnh Quốc Thắng (Tài 2948) - Nguyễn Tấn 
Phong (Tài 6102) - Lương Phước Đường (Tài 3057) - Nguyễn 
Minh Phúc Duy (Tài 4235) - Nguyễn Thanh Hồ (Tài 3559) - 
Nguyễn Hồng Thái (Tài 4235) - Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã 
(Tài 4698)

Đội 71: Lý Chí Thắng (Tài 1903) - Quách Minh Đạt (Tài 
3237) - Nguyễn Ngọc Vương Khương (Tài 1847) - Đoàn 
Thanh Hùng (Tài 1890) - Vưu Hớn Minh (Tài 6079) - Nguyễn 
Ngọc Điệp (Tài 3412) - Lê Hữu Trọng (Tài 1841)
Đội 72: Phạm Quốc Dũng (Tài 6172)
Đội A1: Nguyễn Kim Mậu (Tài 6769) - Nguyễn Văn Huấn 
(Tài 1314) - Phan Thanh Sơn (Tài 1323) - Bùi Văn Toàn (Tài 
1313) - Nguyễn Duy Hùng (Tài 6741)
Đội A2: Nguyễn Phi Long (Tài 3628) - Lê Minh Hiển (Tài 
1816) - Hoàng Văn Giàu (Tài 4592) - Nguyễn Khắc Bảo (Tài 
2231) - Trần Thanh Vũ (Tài 4705) - Trần Quốc Hưng (Tài 
3883) - Lâm Ngọc Vinh (Tài 2406) - Phạm Ngọc Phúc (Tài 
2320)
Đội A3: Nguyễn Quốc Khánh (Tài 6600) - Lê Xuân Thuần 
(Tài 2436) - Lương Thế Thanh (Tài 3626) - Đàng Năng Hiền 
(Tài 2421) - Nguyễn Văn Tam (Tài 2412) - Lê Thành Ngân 
(Tài 6600) - Đặng Phi Hùng (Tài 2339) - Nguyễn Quốc Dũng 
(Tài 2227) - Lương Thế Thanh (Tài 3626) - Nguyễn Văn Tam 
(Tài 2412) - Phạm Thanh Quang (Tài 4394) - Đàng Năng 
Hiền (Tài 2421)
Đội A4: Nguyễn Văn Điểm (Tài 2980) - Phạm Trọng Trường 
(Tài 3293) - Đặng Sơn Hải (Tài 2422) - Lê Tuấn Huy (Tài 
4827) - Nguyễn Văn Tám (Tài 4176) - Lê Hồng Khanh (Tài 
2430) - Nguyễn Tuấn Khanh (Tài 4400) - Lê Quốc Tuấn (Tài 
4202) - Tăng Tuấn Hào (Tài 6691)
Đội A5: Trần Mỹ Thuận (Tài 2707) - Phạm Văn Nhân (Tài 
5123) - Lâm Quốc Hán (Tài 2726) - Ngô Mẫn (Tài 2714) 
- Đỗ Viết Cường (Tài 2707) - Nguyễn Hữu Hiền (Tài 3799) - 
Nguyễn Văn Công (Tài 4319) - Nguyễn Bảo Cường (Tài 3999) 
- Bùi Văn Cu (Tài 3411) - Nguyễn Chí Tín (Tài 6503) - Trần 
Nam Hưng (Tài 3172) - Đặng Ngọc Ẩn (Tài 3410) - Nguyễn 
Thanh Phong (Tài 4853)
Đội A6: Trần Văn Hiệp (Tài 4682) - Nguyễn Tấn Long (Tài 
2782) - Nguyễn Viết Hải (Tài 4437) - Lê Hoàng Sơn (Tài 
5188) - Võ Thanh Hiền (Tài 2806) - Trần Văn Châu (Tài 
4588) - Lê Văn Thiện (Tài 4000) - Trần Cảnh Trí (Tài 4689)
Đội A7: Huỳnh Ngọc Tuấn (Tài 4415) - Võ Quang (Tài 6045) 
- Nguyễn Văn Hùng (Tài 4857) - Võ Văn Hải (Tài 4844) - 
Phạm Ngọc Thảo (Tài 4344) - Nguyễn Ngọc Thìn (Tài 5220)
Đội A8: Nguyễn Công Trứ (Tài 4178) - Lê Đức Trình (Tài 
4605) - Mai Văn Hà (Tài 2873) - Đinh Duy Luận (Tài 4104)
Đội A9: Nguyễn Tấn Cường (Tài 2945) - Nguyễn Hữu Thọ 
(Tài 4050) - Cao Xuân Tuấn (Tài 4568) - Võ Thị Cẩm Lệ (Tài 
3213) - Võ Minh Thơ (Tài 3668) - Trịnh Thế Phúc (Tài 2962) 
- Phan Thanh Sơn (Tài 1967) - Thạch Minh Châu (Tài 3244) 
- Cao Xuân Tuấn (Tài 4568) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 3355) - 
Trần Hùng Mạnh (Tài 2494) - Nguyễn Sỹ Nguyên (Tài 2961) 
- Lê Châu Long (Tài 3081)
Đội A10: Ngô Văn Sơn (Tài 4593) - Lưu Văn Trí (Tài 2994) 
- Trần Văn Thân (Tài 4019) - Nguyễn Cao Huy (Tài 3704) - 
Lương Hoàn Thiện (Tài 4968) - Nguyễn Hồng Đức (Tài 3722) 
- Lê Minh Nhân (Tài 6590)
Đội A11: Trịnh Văn Minh (Tài 4567) - Lê Công Long (Tài 
4951) - Lâm Văn Hiền (Tài 3156) - Lê Văn An (Tài 2517) - 
Nguyễn Văn Chuyện (Tài 4277) - Lê Quốc Trần (Tài 4479) 
- Nguyễn Minh Phú (Tài 2803)
Đội A12: Lê Cảnh Tiến (Tài 6626) - Nguyễn Thạc Thuận (Tài 
6146) - Phan Thanh Tùng (Tài 4867) - Nguyễn Trung Hiếu 
(Tài 1310) - Nguyễn Xuân Tú (Tài 2518) - Nguyễn Hoàng Son 
(Tài 2265) - Đặng Công Trình (Tài 2049)
Đội BD1: Nguyễn Tấn Nhật (Tài 1253)
Đội BD2: Đặng Văn Thụy (Tài 2540) - Trần Văn Phúc (Tài 
1797)
Đội BD3: Nguyễn Văn Khương (Tài 1728) - Đỗ Thanh Tuấn 
(Tài 2205) - Vũ Văn Tuấn (Tài 2351) - Lưu Văn Tuấn (Tài 
1168) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 2250)
Đội BD4: Hoàng Văn Sơn (Tài 4923) - Lê Văn Toàn (Tài 2043)
Đội BD6: Hoàng Hữu Định (Tài 1366) - Nguyễn Thanh Thế 
(Tài 2198) - Trần Văn Bình (Tài 1366)
Đội ĐN1: Lê Văn Dài (Tài 2621) - Võ Minh Đạo (Tài 4793) - 
Nguyễn Huy Dân (Tài 2334) - Hoàng Minh Quân (Tài 2024) 
- Phạm Sơn Hòa (Tài 2610) - Nguyễn Minh Cần (Tài 2067) 
- Ngô Thanh Phong (Tài 2125) - Trần Phước Hiếu (Tài 4793) 
- Vũ Đức Châu (Tài 2018) - Khương Văn Khoa (Tài 2064) - 
Nguyễn Anh Linh (Tài 2621)
Đội ĐN2: Lê Đình Duy (Tài 2276) - Trung Thái Việt (Tài 
2469) - Trần Khánh (Tài 2012) - Nguyễn Văn Phú  (Tài 2048) 
- Nguyễn Quốc Việt  (Tài 3881)
Đội ĐN3: Nguyễn Bảo Long (Tài 2148) - Nguyễn Đình Chinh 
(Tài 2147)
Đội ĐN4: Vũ Mạnh Hùng (Tài 5178) - Trần Anh Dũng (Tài 
2985) - Trần Duy Phương (Tài 2159) - Lê Đức Tâm (Tài 2985) 
- Truương Tấn Hải (Tài 2279) - Lê Quyết Thắng (Tài 6063) - 
Ngô Bá Công Hầu (Tài 3014) - Lê Tuấn (Tài 2130) - Nguyễn 
Huy Hổ (Tài 2342)
Đội G1: Trần Ngọc Hùng (Tài 3679) - Nguyễn Văn Thu (Tài 
6203) - Nguyễn Quốc Trãi (Tài 4753) - Nguyễn Trọng Hưng 
(Tài 4752) - Lê Tấn Phước (Tài 6092) - Chu Quốc Tuấn (Tài 
3405) - Lừng Quốc Sĩ (Tài 6203)
Đội G2: Nguyễn Hữu Phát (Tài 4362) - Nguyễn Minh Hà 
(Tài 6667) - Trần Văn Hiếu (Tài 4552) - Đinh Văn Dũng (Tài 
3421) - Lương Mạnh Cường (Tài 4731) - Hồng Hoàng Thi 
(Tài 4653) - Trần Khánh Hòa (Tài 4711) - Võ Tấn Phong (Tài 
3549)
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Trong cuộc đời “bể dâu” của 
cánh tài xế đã từng chứng 

kiến biết bao chuyện tình hợp 
tan yêu đương của thiên hạ. 

Thế nhưng vào một ngày đẹp 
trời, chính các anh trở thành 

nhân vật chính trong câu 
chuyện tình yêu trên những 

chuyến xe chớp nhoáng. 
Những lời tỏ tình sặc mùi vật 

chất, đổi chác, hấp dẫn và 
trần tục thi nhau rơi xuống 

bất kể thời gian, địa điểm. Ai 
sẽ chống cự thành công và ai 
sẽ “yếu ớt” trầm luân vào cái 
bẫy tình tiền này? Đó là câu 

chuyện dài không hồi kết. 

   Săn tình trai đẹp 
   Nhiều năm trong nghề, anh 
Ngọc chứng kiến đủ kiểu cho 
tình, kiếm tình, anh kể. Có 
hôm chở một bác khoảng 70 
tuổi ở Q.3 qua Q.7, sau hồi 
hàn huyên bác mở lời bâng 
quơ:
   - Chú em chạy xe lâu như 
vậy chỗ nào cũng biết nhỉ?
   - Vâng! Nghề này phải rành 
đường, biết nhiều chỗ bác ạ - 
Anh Ngọc tự hào khoe.
   - Vậy, chú em chở anh đến 
nơi có gái đẹp hoặc chỉ chỗ 
giúp anh - Bác ta hí hửng.
   Nghe đến đây anh Ngọc 
đứng hình:
   - À… ờ… tôi không biết.
   Ngoài chuyện nhờ dắt mối, do 
có vẻ bề ngoài điển trai chững 
chạc anh Ngọc còn trở thành 
mục tiêu cho các bà “săn bắt, 
gạ gẫm”. Hơn 8 giờ tối anh 
đón một phụ nữ khoảng 50 

tuổi trông rất thành đạt, sang 
trọng từ Q.1 đi về khách sạn 
ở Q.Tân Bình. Bà cởi mở trò 
chuyện hỏi thăm anh về công 
việc, thu nhập, gia đình… Đến 
khách sạn, vị khách mở lời tự 
nhiên:
   - Cậu lên khách sạn với cô 
chút coi!
   - Có việc gì không ạ - Anh 
Ngọc ngạc nhiên vì vị khách 
có mỗi chiếc xách tay, không 
có đồ đạc cần chuyển giúp.
   - Cô kêu cậu lên thì cậu cứ 
lên đi, cô nhờ chút việc.
  Anh chợt tỉnh ngộ: - Xin lỗi 
cô cháu còn chạy xe, cháu 
chưa đủ doanh thu.
   - Vậy bao nhiêu là đủ, cậu đã 
kiếm được mấy  triệu rồi? Phần 
còn thiếu cô bù.
   - A… hôm nay cháu mệt quá! 
- Anh ngắc ngứ.
   - Lên phòng đi, cô massage 
cho, khỏe liền.

YẾN NHI

Khi tài xế bị gạ tìnhKhi tài xế bị gạ tình
Ảnh minh họa

CORP.  | Số 34.  Năm 2013

Đồng hành cùng Vinasun

18



CORP.Số 34.  Năm 2013 |

Đồng hành cùng Vinasun

19

   - Cảm ơn cô nhiều, không 
cần đâu ạ! - Anh toát mồ hôi 
vội vàng cho xe vù chạy.
Anh Ngọc cảm thán: Gặp đối 
tượng như bà ấy thật khó đối 
phó.
   Bác tài Phương còn gặp 
vài đối tượng “sừng sỏ” hơn, 
anh nhớ có lần gặp bà khách 
khoảng trên 50 tuổi, sau gần 
chục lần đưa đón anh Phương 
mừng có thêm khách mối, 
thâm tình giữa bác tài và 
khách đang dần thắt chặt, trò 
chuyện với nhau rất vui vẻ, 
thoải mái. Một ngày đẹp trời, 
khách mở lời thẳng thắn:
   - Làm người yêu chị đi, chị 
cho tiền tiêu, em không cần lo 
lắng tài chính. Em cứ đi làm 
bình thường. Khi nào cần, chị 
gọi em. Điều kiện của chị là 
em không được chủ động liên 
lạc với chị.
   Phương khéo léo từ chối 
đưa lý do mình đã có vợ con, 
vợ hay ghen, đành hẹn chị… 
kiếp sau. Về điểm tiếp thị anh 
Phương ảo não rên rỉ “Tui tưởng 
kèo thơm, ai dè bả coi giò coi 
cẳng tui…”. Đồng nghiệp cười 
ầm “Ông trúng độc đắc còn gì, 
sung sướng còn giả bộ”, anh 
Phương phẫn nộ “Trúng gì! 
Trúng… gió thì có”. 
   Anh là chốn an toàn của tôi
   2 giờ sáng anh Hà đón cô 
khách xinh tươi trên 40 tuổi 
từ quán bar bước ra đi về Tân 
Bình. Khách vui vẻ hỏi anh bao 
nhiêu tuổi, có gia đình chưa rồi 
mời anh đi ăn khuya, uống cà 
phê. Vài lần đối diện với tình 
huống này, anh Hà có kinh 
nghiệm biết ý đồ khách, anh 
khéo léo từ chối. Khách xuống 

xe anh Hà vẫn thắc mắc cô ấy 
xinh đẹp, ngoại hình bắt mắt 
thu hút lắm kẻ muốn chết vì 
cô, tại sao cô cần phải kiếm? 
Rồi anh tự đưa ra lời giải: Chắc 
chị ấy có uẩn khúc nào đó. 
Khác với anh Hà, bác tài Tuấn 
gặp đối tượng là cô gái trên 35 
tuổi xinh xắn. Qua 3 lần chở 
cô liêu xiêu đi ra từ quán bar, 
một lần cô giới thiệu mình tên 
Ngọc Linh rồi khẳng khái mời:
   - Hôm nào anh đi vũ trường 
chơi với tôi nhé, tôi bao anh, 
mỗi tháng cho anh tiền xài, 
anh không cần chạy taxi vất 
vả.
   Thấy anh Tuấn ngơ ngác, cô 
Linh phán:
   - Ườm, anh đừng nhìn tôi 
ngạc nhiên. Tôi đi bar nhưng 
không muốn người thân, bạn 
bè, công ty biết, chọn anh là 
an toàn. Mà anh trông ngon 
mắt “hợp khẩu vị” của tôi. 
   Tuấn ngầm cảm thán, cô 
này không phải mạnh mẽ bình 
thường, mà là quá… mạnh bạo.
   “Trả cước taxi bằng…” 
   Góp chuyện, anh Trung 
chép miệng: Không có nghề 
nào hiểu đời bằng cái nghề 
này, cuộc sống lột trần trước 
mắt mình, ngó lơ cũng không 
xong. Đến bây giờ lái xe hơn 
3 năm anh vẫn không hiểu 
một bộ phận giới trẻ bây giờ 
nghĩ gì mà sống quá buông 
thả. Anh bị các cô gái trẻ xin 
đổi cước taxi bằng tình. Một 
lần cô em ước chừng tuổi đôi 
mươi ăn mặc sành điệu cầm 
túi xách hàng hiệu, xài Iphone 
nhún nhẩy đón xe từ Nguyễn 
Văn Linh, Q.7 đi về quốc lộ 
50, Bình Chánh. Khi tiền cước 

đang nhảy sang con số 70, cô nàng hữu 
ý bỏ tay lên đùi anh Trung, anh giật 
mình phản ứng:
   - Cô làm gì vậy?
   - Có gì đâu, giỡn chơi chút anh làm 
gì dữ vậy.
   - Cô bỏ tay ra đừng sờ mó lung tung 
để tôi chở cô đến nơi.
   - Đến nơi anh tìm khách sạn ghé vào 
ngủ, trừ tiền taxi. Tiền phòng anh trả. 
Tôi không có tiền trả taxi anh đâu - cô 
nàng thản nhiên ra lệnh.
   - Xuống dùm con đi… mẹ! Mơi (mai) 
mốt không có tiền đừng đón taxi nghe 
chưa, tội người ta - anh nổi giận đuổi 
cổ cô nàng.
   - Đổi vậy là anh lời to còn gì, tôi đâu 
tính toán số… lần. Không đổi thì thôi 
anh la lớn làm chi - cô ngoáy ngoáy 
mông, tỉnh queo xuống xe.
   Bụng tức ọc ạch, anh Trung quay xe 
về điểm “xả” tung tóe, nhóm bạn chí 
cốt chí chóe “Đâu, cho xem đùi mày 
có sứt miếng nào không? Mồi được đưa 
đến tận nơi mà không đi, uổng thiệt, 
gặp tao đi liền”. Nhìn những gương 
mặt “khả ố” thay nhau thổi chuyện, 
anh Trung bật cười. Rút kinh nghiệm, 
lần sau cũng chở một nàng, lên xe thấy 
nàng bắt đầu trở quẻ, anh Trung ngừng 
xe nhỏ nhẹ “Tôi không chạy cùng 
chiều, cô thông cảm nhé!”.
   Gặp phải… “gay”     
   Trưa, bác tài Nam nhào về điểm tiếp 
thị như cơn lốc, mặt tái xanh, mồ hôi 
rịn trên trán nhỏ giọt, ánh mắt hoang 
mang. Anh đồng nghiệp lo lắng quay 
sang hỏi “Mày sao vậy, gặp ma à?”. 
Nam thất thần cầm ly nước tu ừng ực, 
rồi kể chuyện cậu vừa chở một ông 
khách khoác áo nâu sòng đi ngang Q.7. 
Đến khu vực ven sông Phú Mỹ Hưng, 
khách kêu Nam cho xe chạy luồn vào 
mé sông. Nghĩ rằng ông thầy có nhu 
cầu giải quyết, Nam vội chạy đến khúc 
sông có cây cối um tùm. Ông nọ bỗng 
giở trò mò tay sang sờ mó. Nam là cậu 
chàng mới lớn chưa gặp tình thế này 
nên hốt hoảng lắp bắp: 
   - Thầy…, thầy… làm gì vậy?
   Ông thầy nhào hẳn sang lôi kéo quần 
áo Nam, cầm nắm lung tung giọng 
khản đặc:
   -  Đừng gọi tôi là thầy, cho tôi… tôi 

Đến nơi anh tìm khách sạn ghé vào 
ngủ, trừ tiền taxi. Tiền phòng anh trả. 
Tôi không có tiền trả taxi anh đâu - cô 
nàng thản nhiên ra lệnh.

“
”
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Sáng sớm giao ca xong, Minh qua 
quán vỉa hè quen thuộc mà anh 
thường cùng bè bạn trong đội 

xe ngồi nhâm nhi ly cà phê chuyện 
phiếm với nhau khi giao ca. Chuyện 
của những bác tài Taxi Vinasun thường 
xoay quanh việc kinh doanh taxi nhưng 
vui vẻ, hề hà có khi hơi ồn ào mà dễ 
thương đúng với thương hiệu “tài xế” 
taxi.
   Vừa đặt ly cà phê xuống, Trường “dờ-
le” miệng oang oang: Anh Sáu! Ca này 
doanh thu… nhiêu? - Hai “chai” mấy 
à mày ơi - Hai chai mấy được rồi còn 
gì - Được cái gì mày. Trường và Minh 
đối thoại qua lại: - Uống cà phê xong 
anh mày phải lên Công ty giải trình vụ 
thanh toán thẻ Online trên máy POS, 
thật phiền phức quá. Minh nói to cho 
mấy đồng đội nghe như cho xả cái bức 
xúc trong người.
   Bên cạnh Trường “dờ-le” lại nổ: - Tui 
biết huynh bị sao rồi nè.
   - Bị sao? Minh hỏi như chất vấn.
   - Thì huynh không rành máy POS, 
lại quên không mang kính vào, mới 8 
giờ tối thanh toán cho khách xong lại 
bấm “TỔNG KẾT” (giao dịch tổng kết) 
chứ gì?
   - Ờ! mày hay thiệt, bắt trúng bệnh 
của anh. 
   Ở cái ca này ai bị mắc lỗi gì tay “dờ-
le” phán không mấy khi trật. Minh 
nói xong cả tốp hướng về phía “dờ-
le”cười ồ sảng khoái. Chả vì việc thực 
hiện thanh toán Online trên máy POS  
Trường “dờ-le” thành thạo lắm.
   “Hắn” được đà vung tay chém gió 
như cố giảng giải cho đồng nghiệp 
như nhà hùng biện: TỔNG KẾT là giao 
dịch mà tài xế chỉ thực hiện một lần 
trước khi giao ca (trừ khi có yêu cầu 
của phòng chức năng). Vì trong một 
ca kinh doanh mà có trên một lần 
TỔNG KẾT là vi phạm quy trình, kế 
toán không chấp nhận, lái xe sẽ bị xử 
lý theo quy định của công ty. Chả vì 
khi đã TỔNG KẾT thì máy không in 
lại được một hóa đơn bất kỳ nếu khách 
hàng yêu cầu đối chiếu.
   Nhiều “ông” chiều tối ngồi chờ khách 
buồn buồn “táy máy” bấm TỔNG KẾT 
chơi, xem mình chạy được mấy cuốc 
thẻ rồi. (“dờ-le” quăng cái nhìn về phía 

cho tiền, tôi nhiều tiền lắm... 
   Nam sợ hãi nhìn ánh mắt 
ngây dại của ông thầy. Bỗng 
nhiên anh nảy ra một biện 
pháp xử lý rất… sáng suốt. Anh 
giả bộ  kỳ kèo: 
   - Thầy, thầy bình tĩnh. Đi…, 
đi … tìm chỗ khác tiện hơn...
   Ông thầy nghe lời kéo roẹt 
chiếc túi to đùng đặt dưới chân 
cho Nam thấy từng cọc tiền 
mới toanh xếp thẳng thóm rồi 
tuyên bố: 
   - Đi khách sạn nhé!
   Nam cố lấy giọng bình tĩnh:
   - Ờ, ờ…
   Bàn tay trắng bệch nắm vô 
lăng, Nam cho xe chạy ra khỏi 
mé sông, đến đường lộ lựa chỗ 
đông người Nam thắng xe ken 
két, giọng vẫn còn run:
   - Mời ông xuống xe, nhanh!
   - Chúng ta ghé khách sạn 
chứ? - Ông thầy ngờ vực.
   - Tôi không phải giới đó, ông 
xuống xe ngay cho tôi - Nam 
hét lên.
   Ông thầy cun cút vội vã chạy 
trối chết, Nam hoàng hồn gọi 
giật ngược: 
   - Trả tiền xe cho tôi.
   Nghe Nam hồi hộp trần tình, 
mấy anh đồng nghiệp cười tủm 
tỉm vỗ vai:
   - Chuyện có gì lớn, chú mày 
mới chạy xe mấy tháng chưa 
quen, mai mốt còn gặp nhiều, 
từ từ học cách ứng phó. 
   Từ đó, mỗi lần thấy Nam chở 
ông khách nào mặc áo nâu 
sòng các đồng nghiệp lại trêu:
   - Vừa đi chuyến xe tình yêu 
về đó hả.
   Nam ngậm ngùi ngó lơ. Có 
anh còn đùa dai:
   - Hôm nay được nếm trải 
tình yêu, mặt nó cứ dại ra kìa!
   Nam chỉ còn biết giả vờ 
không nghe, không thấy. 
   Dính chưởng...
   Bên cạnh đó còn có những 
câu chuyện yêu mà hai vị 
khách hứng khởi quá đà, định 
“xử” nhau trên xe, qua kính 

chiếu hậu, bác tài Trí ngăn 
chặn kịp thời “Ấy, xe tôi làm 
ăn, các vị chớ bậy bạ, chịu 
khó kìm nén tôi chở hai vị đến 
khách sạn”. 
   Có lần đón nhóm khách 
nam nữ từ vũ trường bước ra, 
vừa yên vị trong xe, từng cặp 
nhanh chóng quấn quýt. Anh 
Trí hoảng hồn hỏi khéo có 
muốn chở đến khách sạn gần 
nhất không, vị khách nam 
trên xe đồng ý, còn hào phóng 
“tặng” một cô lẻ bạn cho bác 
tài “yêu”, cô kia cũng gật gù… 
đồng ý khiến anh Trí một phen 
run rẩy.
   Anh Ngọc tiết lộ, cũng có 
những trường hợp bác tài 
không giữ nổi mình trước cám 
dỗ tình tiền. Sau khi được 
khách mời nhậu, mọi chuyện 
phát sinh. Anh kể, có bác tài 
trẻ về đội cứ thấp thỏm lo lắng, 
chốc chốc anh ta đập cái đét 
lên đùi, miệng lẩm bẩm “Con 
đó có bệnh không vậy ta”. Thì 
ra anh chàng mới lớn độc thân 
háo thắng trót “nhúng chàm” 
cô khách tình cho không biếu 
không một đêm mà quên dùng 
đồ bảo hộ, tỉnh táo lại anh ta 
đang lo sợ mình bị nhiễm căn 
bệnh thế kỷ.  
   Có những bác tài không vượt 
qua cám dỗ đã bị cuốn trôi 
vào những cuộc tình dài hạn. 
Tài xế Thanh - một người rất 
đào hoa từng “trần tình”: Tui 
đâu có muốn đèo bòng, khổ 
nỗi người ta mến tui, tự động 
đến với tui, âu là cái số tui vậy, 
tui cũng khổ lắm chứ… Đám 
đồng nghiệp nghe Thanh “kể 
khổ” nhao nhao “Tụi tui cũng 
muốn khổ cực như ông!”. Mọi 
người được một trận cười sảng 
khoái chia tay nhau để lại bác 
Thanh đang ôm đầu tính toán 
hôm nay trấn giữ nhà bà nào 
và tìm lý do hợp lý nhất để từ 
chối các bà còn lại  
(Tên nhân vật trong bài đã 
được thay đổi)
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Thanh toán online trên máy POS
Chuyện của các bác tài Vinasun Taxi

Tháng 11/2010, VietinBank và Vinasun Corp 
ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch 

vụ thanh toán cước taxi qua thiết bị thanh 
toán thẻ (POS). Đến nay, toàn bộ taxi của 

Vinasun đã được lắp máy POS. Dịch vụ mới 
này cho phép khách hàng sử dụng thẻ để 
thanh toán cước taxi không dùng tiền mặt 

. Đây là phương thức thanh toán văn minh, 
nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

biên lai cho khách hàng.
   - Chà nghe có vẻ rắc rối ha. 
Cường “lúa” ngồi cạnh buộc 
miệng bâng quơ.
   - Còn nữa. Trường “dờ-le” 
như được thể: Máy POS trục 
trặc hoặc bị hỏng không thanh 
toán được, anh em mình phải 
nhớ báo tổng đài. Tổng đài 
sẽ điều kỹ thuật xuống “hiện 
trường” liền để kiểm tra tình 
trạng máy, sửa chữa máy. Nếu 
anh em lái xe vi phạm (làm trò 
máy hỏng hoặc không muốn 
hay là không biết thanh toán 
bằng thẻ) sẽ bị lập biên bản 
vi phạm. 
   Quả thực mấy cái vụ “on-
lai, on-liếc” này đối với cánh 
tài xế U50 mình không tiếp 

cận nhanh bằng bọn trẻ. Minh 
nghĩ vậy nhưng chắc cũng 
chẳng có gì phức tạp đâu, chịu 
khó để ý một chút là làm được 
thôi. Người ta gắn cái máy vào 
để người lái xe sử dụng chứ đâu 
phải đánh đố. Khó hơn gấp bội 
phần học còn làm được chứ 
cái này nhằm nhò gì. Minh 
nghĩ để tự an ủi mình. Nhưng 
nghĩ lại cái vụ Hải “quắn” mà 
coi, cứ bảo “chẳng nhằm nhò 
gì” mà bữa nọ Hải “quắn” ở 
Tổ 4 mất mấy trăm ngàn đó. 
Mất mấy trăm vì thiếu cẩn 
trọng trong khi thanh toán thẻ 
cho khách. Khách đưa thẻ, 
Hải “quắn” làm theo đúng qui 
trình tưởng ngon: QUẸT THẺ 
=> NHẬP SỐ TIỀN TRÊN 

Minh thả mấy câu và nụ cười đầy hàm 
ý), không biết nên mới lãnh phiền toái 
là phải rồi. 
   “Hắn” tiếp tục sôi nổi hơn: Anh em 
mình phải lưu ý một số trường hợp: Khi 
xe không có máy POS, máy bị sự cố, 
máy không đọc được thẻ (máy không 
nhận thẻ) hoặc máy báo các tình trạng 
khác của thẻ không thể thanh toán thì 
lái xe khéo léo yêu cầu khách thanh 
toán tiền mặt hoặc gọi tổng đài xin 
thanh toán “ốp-lai” (OFFLINE) và chỉ 
khi tổng đài cho phép và cấp MÃ SỐ 
CHUẨN CHI thì mới tiến hành thanh 
toán. Chú ý nữa là mã số chuẩn chi 
trên biên lai phải chính xác, và không 
phải là “mã sống” tức mã số mà lái xe 
ghi trực tiếp vào biên lai thứ hai (dưới). 
Hợp lệ là mã in cùng lúc từ tờ biên lai 
trên và tờ dưới kẹp chung khi lái xe ghi 

VĂN QUÝ
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ĐỒNG HỒ => NHẤN ENTER 
(in hai hóa đơn). Liên một 
đưa khách hàng ký (lái xe giữ 
lại) liên hai và thẻ trả lại cho 
khách hàng. Thanh toán xong, 
kết thúc cuốc xe hai bên còn 
bắt tay nhau tươi cười tạm biệt 
hẹn gặp lần sau. Ai ngờ cuối 
ngày tổng kết khi giao ca, Hải 
“quắn” phát hiện ra chỉ có hóa 
đơn 42.000đ mà không phải 
420.000đ - bấy giờ Hải mới 
nhớ ra cuốc đó vừa thao tác 
vừa trả lời khách nên đã nhập 
số tiền thanh toán thiếu một số 
không - Hải “quắn” lòng “đau 
như cắt” ngậm ngùi bù thêm 
tiền vào khoản chênh lệch. 
Vì công ty không thể truy thu 
được số tiền thiếu của khách 
hàng.
   - Ông rành rẽ quá ha, thế 
tôi hỏi ông đối với máy POS thì 
anh em mình phải thực hiện 
những gì trong ca kinh doanh? 
Cường “lúa” từ nãy giờ bị cuốn 
vào chuyện “on-lai” (Online) 
hỏi “dờ-le” như thách.
   - Có gì đâu, này nhé. Trường 
“dờ-le” có vẻ cẩn trọng hơn, 
lời lẽ rành rọt, ngữ điệu có 
trầm có bổng. Đây là tờ hướng 
dẫn các “đại ca” “phô-tô” ra 
mà làm theo cho đúng, cái này 
khi đi học máy POS đã được 
hướng dẫn kỹ rồi mấy huynh 
cứ cầm về nghiên cứu và tập 
làm cho quen..
   Minh cầm lấy và đọc to cho 
anh em nghe. 
   HƯỚNG DẪN THANH 
ToÁN THẺ oNLINE TrÊN 
MÁy PoS
   1- ĐĂNG NHẬP: (Khi nhận 
ca) : Nhấn phím 1=> NHẬP 
MÃ NV của mình => nhấn 
Enter- chờ máy báo đăng nhập 
thành công 2 lần .
   2 - THANH TOÁN: 
   a - Thẻ từ “Thẻ ATM, Master 
Card, Thẻ Đồng thương hiệu” 
(Vinasun và Vietinbank)… 
   - Kiểm tra Thẻ. (thẻ hợp lệ, 
thời hạn sử dụng thẻ) => Quẹt 

thẻ qua rãnh bên hông máy 
(quay mặt sau có dải từ của 
thẻ vào phía trong thân máy, 
quẹt dứt khoát một lần). Máy 
hiển thị số thẻ trên màn hình 
=> Nhập số tiền cuốc xe trên 
đông hồ =>Nhấn Enter (nếu 
máy yêu cầu nhập mã Pin thì 
lái xe đưa cho khách hàng tự 
nhập mã Pin của khách) => 
Enter in hóa đơn (Liên 01) => 
Enter in tiếp (Liên 02). Liên 01 
(Liên đơn vị) lái xe đưa khách 
ký tên và giữ lại. Liên 02 (Liên 
khách hàng) trả lại cho khách 
cùng thẻ thanh toán. 
   b - Thẻ Chíp (VISA) thẻ có 
hình con chíp màu vàng ở mặt 
trước thẻ.
   Thẻ Chíp không quẹt mà 
cắm thẻ vào rãnh trên màn 
hình của máy. Mặt trước quay 
về phía màn hình, hướng 
chiều có con chíp xuống dưới, 
để nguyên thẻ đến khi thanh 
toán xong mới rút khỏi máy. 
Thực hiện in 02 hóa đơn và trả 
lại khách như ở phần trên. 
   3 - HỦY HÓA ĐƠN (Do 
nhập sai số tiền trên hóa đơn 
đã in ra và hoặc khách hàng 
thay đổi hình thức thanh toán 
khác)
   Nhấn Enter =>Nhấn Phím 
2 => Nhập 654321 => Enter 
=> Nhập số hóa đơn cần 
hủy=>Kiểm tra máy hiện số 
tiền hóa đơn sai đã in=> Enter 
Chấp nhận hủy. Thực hiện in 
02 hóa đơn và trả lại khách 
như ở phần trên. Sau đó làm 
lại thanh toán cho khách. 
   4 - TỔNG KẾT (Chỉ làm 01 
lần trước khi giao ca)
   Nhấn Enter=>Nhấn phím 
3=>Nhập 654321=> Enter. 
Máy in 01 hóa đơn, lái xe nộp 
hóa đơn Tổng kết cho nhân 
viên thu ngân. 
    HƯỚNG DẪN THANH 
TOÁN OFFLINE 
   (KHI KHÔNG CÓ MÁY 
HOẶC MÁY GẶP SỰ CỐ)
   - Lái xe cần báo Tổng đài:  

Báo qua Net hoặc điện thoại trực tiếp 
số Tổng đài Vinasun: 08.39.29.41.33 
(Xin cà thẻ); Báo tổng đài đấy đủ thông 
tin :Họ tên lái xe, Mã nhân viên, Số tài, 
Đội xe, Địa điểm xe khi máy bị sự cố, 
Tình trang máy POS…
   - Xin tổng đài cấp phép cà offline 
(nếu được) nhanh chóng thanh toán 
cho khách hàng.
   - Thông tin cho Tổng đài: MNV, Số 
Thẻ (Code) 16 số - Thời hạn của thẻ- Số 
tiền thanh toán (gồm cả phí cầu đường, 
tiền tip nếu có).
   - Tổng đài cho MÃ SỐ CHUẨN CHI, 
Lái xe cần ghi số này vào biên lai (nhớ 
kẹp chung hai tờ biên lai khi ghi thông 
tin). Nộp biên lai về thu ngân để đối 
chiếu. MÃ SỐ CHUẨN CHI ghi trong 
biên lai phải trùng với số tổng đài cho. 
Lưu ý nếu ghi thông tin trên biên lai 
không trùng với số liệu thực thì hóa đơn 
đó không được lên doanh thu.
   - Đối với mẫu thẻ cũ trước khi chấp 
nhận thanh toán lái xe vẫn phải liên hệ 
với tổng đài theo đúng quy trình thanh 
toán thẻ.
   Khi lái xe cần tư vấn, hỗ trợ trong 
việc thanh toán Online trên máy POS 
liên hệ Phòng Kinh doanh số ĐT: 
08.39.526.423 - 08.38.552.080.
   Minh đọc một mạch xong tờ hướng 
dẫn, Trường “dờ-le” đế thêm: Coi dài 
dòng vậy chứ thao tác thì có chút xíu à, 
biết rồi thì thấy dễ ợt. Công ty quy định 
rồi bác tài nào cũng phải thực hiện 
thôi, chưa thành thạo thì tập làm cho 
thành thạo. Nói xong Trường “dờ-le” 
dốc ngược ly cà phê đã cạn, khà một 
tiếng dài thấy đã.
   “Hắn” nói lớn như kêu gọi: Thôi! 
“chuồn” về nghỉ anh em ơi, nghỉ để lấy 
sức sáng mai lại vào ca. Minh cùng các 
đồng nghiệp rời khỏi quán cà phê với 
tâm trạng vui vui.
   Sáng sớm trời Sài Gòn trong vắt 
thoáng đãng như bao ngày. Những 
chiếc xe taxi Vinasun sáng loáng cuối 
cùng nhanh chóng rời khỏi điểm giao 
ca hòa vào dòng xe trên đường phố vui 
nhộn. Những cây me già rải lá vàng 
lăn tăn khắp phố hè. Một ngày mới bao 
điều mới đầy thú vị với mọi người dân 
thành phố 

(SG đầu mùa mưa Năm Quý Tỵ)
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Nông nổi 1 giâyNông nổi 1 giây
7h30 phút ngày 15/5/2013 TAND 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương đã mở phiên tòa Hình sự 

Sơ thẩm xét xử Trịnh Cường và Hồ Thái 
Thanh nguyên là tài xế Taxi Vinasun 
đội BD 4 về tội “Lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản” đã bị CQCS ĐT CA 
Thị xã Thuận An ra quyết định khởi tố 
ngày 09/11/2012 dưới sự chủ tọa của 
Thẩm phán Cao Huy Cường.
   Theo cáo trạng, Trịnh Cường đã chủ 
động gặp Tô Huy Hiệp (tài xế cũ đội 
BD4 đã nghỉ việc) uống cà phê. Tại 
đây, Cường đồng ý đổi 5 vỏ và 5 mâm 
xe Toyota Innova G từ xe taxi Vinasun 
(tài 4977 - biển số 51A-258.61) qua xe 
biển số 64L- 4285 mà Hiệp đang sử 
dụng. Hiệp đưa cho Cường 3.800.000 
đồng. Sau khi nhận số tiền trên, Cường 
đưa cho Thanh là người chạy chung tài 
số tiền là 1.900.000 đồng và nói đây là 
tiền đổi vỏ xe. Thanh đồng ý nhận mà 
không có ý kiến gì. 

   Ngày 09/04/2012, khi Thanh 
đưa xe vào xưởng để sửa chữa, 
bộ phận kỹ thuật đã phát hiện 
và lập biên bản vi phạm xe 
bị tráo đổi 5 vỏ và 5 mâm xe 
trước sự chứng kiến của tài xế 
Thanh. Ngày 25/5/2012, hai 
tài xế đã bị Hội đồng Kỷ luật 
Công ty sa thải. 
   Tại phiên tòa, các bị cáo đã 
thừa nhận hành vi phạm tội 
của mình, tài sản đã thu hồi trả 
cho chủ sở hữu là Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam, tang vật 
vụ án gồm 3.800.000 đồng và 
2 chiếc điện thoại di động các 
bị cáo dùng trao đổi liên lạc đã 
bị Tòa tuyên tịch thu sung vào 
công quỹ Nhà nước.
    Tòa án cũng tuyên phạt bị 
cáo Trịnh Cường  mức án 12 
tháng tù cho hưởng án treo, 
thời hạn thử thách 24 tháng 

tính từ ngày tòa tuyên án 
(ngày 15/5/2013). Bị cáo Tô 
Huy Hiệp mức án 10 tháng 
tù cho hưởng án treo, thời hạn 
thử thách là 20 tháng. Riêng 
tài xế Hồ Thái Thanh chưa đủ 
yếu tố cấu thành tội phạm nên 
không bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự nhưng bị xử phạt hành 
chính.
   Ngòai ra, hai bị cáo Cường 
và Hiệp cũng phải liên đới 
bồi thường khoản tiền bị mất 
doanh thu 3 ngày 6.000.000 
đồng cho Công ty. 
   Bản án này là sự trả giá quá 
đắt cho một phút tham lam 
nông cạn để khi ân hận thì đã 
quá muộn. Đây cũng là một 
bài học cho tất cả lái xe nào 
không chịu khó kinh doanh, 
muốn chiếm đoạt tài sản của 
Công ty để thu lợi bất chính 

ĐỨC NGUYÊN

Ảnh minh họa
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phaàn thi... “tieáp söùc”

Beân leà saân coû
Chuùng to

âi... ngöôõn
g moä anh

 aáy!

Cuù ñôõ boùng “trôøi giaùng”!

“ño chaân”

Khôûi ñoäng thi “hít xaø 

...Theá naøy 
sao khoâng “

giöït” giaûi n
hæ?!

“ñuoåi hình 
baét boùng”

Giaûi “ba”, cuùp con
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ñau vaät vaõ ...neân teù n
gaõ
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Theû vaøng 

Khoaûnh khaéc chieán thaéng!

moùn ngheà “Judo”

trong voøng vaây “keû ñòch”

Chieâu “chim öng gaép boùng” 
trong Ñoäi boùng Thieáu Laâm

Sao cöôøi cuõng bò phaït nöõa?
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“thaäp dieän mai phuïc”

giaûi vaøng chöa bieát...
...bieát chaéc “giaûi thau”

naøy th
ì choû.

.. naøy
 thì g

oái... n
eø!

caûm giaùc 
“do moùt”???



CORP.  | Số 34.  Năm 2013

Thư giãn

26

STT Họ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Nguyễn Văn Phong 2757 53 Trả 10.000 USD + 02 Ipad mini

2 Nguyễn Minh Tân 3914 A9 Trả trang sức: 04 chỉ vàng 9999; 11,3 chỉ vàng 18K ...

3 Lê Ngọc Đức 6157 18 Trả 11.460.000Đ, 1.020 USD, IPAD + ĐTDĐ HTC

4 Nguyễn Trung Thái 1187 60 Trả 28.500.000 VNĐ

5 Nguyễn Phú Hòa 2812 VT1 Trả 12.000.000 VNĐ + ĐTDĐ + trang sức…

6 Bùi Thanh Tùng 1821 66 Trả 30.000.000 đồng + ĐTDĐ Samsung + Túi xách

7 Nguyễn Văn Hải 4824 21 Trả sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 9999

8 Lê Xuân Vũ 2573 26 Trả Ví (10.000.000 đồng)

9 Võ Phong Phú 3000 69 Trả Cặp tài liệu + 10.000.000Đ

10 Bùi Quang Nhượng 1434 37 Trả Lap top + 01 tivi Sony LCD 32 inch

11 Nguyễn Trung Hiếu 1181 60 Trả valy quần áo + máy chụp hình Sony + Laptop

12 Nguyễn Huy Trường 2595 36 Trả Laptop + ĐTDĐ BlackBerry

13 Thích Đức Sang 3619 07 Trả ĐTDĐ iPhone 5 + Laptop

   Trong Tháng 04 - 05/ 2013 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 980 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 101.500.000 đồng. Sau đây là danh  sách một số tấm gương tiêu biểu:

   Ban Tổng Giám Đốc Công ty thông báo đến các Đội xe và toàn thể anh em Lái xe được 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 HOÏ & TEÂN ÑOÄI LOãI VI pHAÏM

1 Lê Văn H... A11 Giao xe cho người ngoài Công ty chở đồ trộm cắp bị Công an bắt

5 Đỗ Bùi Thanh T… 50 Tráo thẻ nhựa của khách hàng để sử dụng

3 Trần Quang L… 19 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (kinh doanh 
không hiệu quả, tự ý bỏ ca)

4 Nguyễn Hữu L… 70 Tự ý giao xe cho người ngoài Công ty kinh doanh

5 Trương Thiết H… 49 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (không nhận xe 
kinh doanh, thiếu hợp tác)

  

   Trong tháng 04/2013, HĐKL đã họp xem xét một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty và 
Quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số nhân viên có tên sau:

   Ngoài 05 trường hợp kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn đình chỉ 
kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển sang tài Dự bị đối với những trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT



- Taxi!
- Từ đây đến sân bay bao 
nhiêu?
- 200 nghìn
- Vậy còn hành lý của tôi?
- Miễn phí
- OK, vậy chở hành lý của 
tôi, còn tôi đi xe bus
- @ @

   Khi máy tính tiền trên xe taxi báo đến 300.000 
đ thì cô gái trẻ phát hiện là cô quên không mang 
tiền theo. Người lái xe nháy mắt nói:
   - Chúng ta sẽ có cách giải quyết, em cứ cởi 
quần lót ra.
   Cô gái trả lời:
   - Anh à, nhưng mà quần lót của em giá có mỗi 
10.000 đ thôi !

(Sưu tầm)

Vậy chở hành lý
Giá 10.000 đồng

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 7 - Soá 33)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 34)

Bút Tre bình luận:
Xe ta xịn nhất thành phô (phố)

Mà anh mở kính, nó “phô” thế nào!
- À, anh đang hút thuốc lào

Hai lỗi cùng phạt hết bao nhiêu xèng!

Lỗi vi phạm: Lái xe phạm 2 lỗi: Một là mở kính xe 
khi không có khách, hai là hút thuốc lá trong xe. 
Hai lỗi này làm cho nội thất xe dễ bị bụi và hôi 
mùi thuốc lá, gây khó chịu cho khách hàng.

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