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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 07/2013.

- 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

Khởi nghiệp nhờ chiếc taxi

Đưa “xế” đến 
đấu trường sắc đẹp

Cha và con gái

6

16

Vinasun Corp.
TOP 50 công ty kinh doanh 
hiệu quả nhất Việt Nam 2013

12

Ngày 28/6, 
Công ty CP 
Ánh Dương 

Việt Nam được xếp 
thứ 32 trong Lễ công 
bố “50 công ty kinh 
doanh hiệu quả nhất 
Việt Nam” năm 2013. 
   “50 công ty kinh 
doanh hiệu quả nhất 
Việt Nam” là chương 
trình khảo sát chuyên 
sâu và xếp hạng doanh 
nghiệp thường niên, 
nhằm tìm kiếm 50 
công ty kinh doanh có 
hiệu quả nhất trên thị 
trường chứng khoán. 
Khảo sát này nhằm 
đánh giá những điểm 
mạnh và hạn chế trong 
mô hình kinh doanh, 

cách thức quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp qua giai đoạn kinh tế 3 năm 2010-2012.
   Để đánh giá tốt nhất hiệu quả kinh doanh của các công ty được 
chọn khảo sát, Hội đồng khảo sát căn cứ vào 3 chỉ số tăng trưởng 
gồm Tăng trưởng doanh thu kép (CAGR), Lợi nhuận trên vốn sở 
hữu (ROE) và Lợi nhuận trên vốn (ROC) bình quân 3 năm 2010-
2012 với tỉ trọng đánh giá lần lượt là 30%, 35% và 35%. Xếp 
hạng TOP 50 được dựa trên tổng điểm của 3 tiêu chí.
   Năm 2013, những công ty trong danh sách TOP 50 chiếm 74% 
lợi nhuận sau thuế của thị trường và 68% giá trị vốn hoá toàn thị 
trường.
   Đây là năm thứ hai ban tổ chức công bố danh sách này, trong cả 
hai lần Vinasun Corp. đều được xếp hạng vào TOP 40.                                                                             

V.L.
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280 học viên tham gia lớp đào tạo 
“Truyền thống văn hóa và đạo đức nghề nghiệp”

   Theo chủ trương HĐQT và Ban 
Tổng giám đốc công ty về việc huấn 
luyện đào tạo nâng cao chuyên 
môn, đạo đức nghề nghiệp cho 
toàn thể nhân viên công ty. Ngày 
10/6/2013 Vinasun đã tổ chức lớp 
đào tạo “Truyền thống văn hóa và 
đạo đức nghề nghiệp” cho 280 
nhân viên phòng Tổng đài. Ngay 
trong buổi khai giảng, ông Tạ Long 
Hỷ phát biểu: Vinasun là một công 

ty lớn đã và đang trở thành một 
thương hiệu mạnh được các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp, đối 
tác, khách hàng công nhận nhiều 
năm thông qua các danh hiệu 
công ty được trao tặng. Là nhân 
viên của một công ty có uy tín 
chúng ta cần tự hào mình là thành 
viên cống hiến công sức góp phần 
vào sự vững mạnh của công ty. 
Vì vậy, muốn giữ gìn thương hiệu 

Vinasun chúng ta phải hiểu rõ về 
truyền thống văn hóa công ty, rèn 
luyện đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì 
mỗi ngày nhân viên tổng đài tiếp 
xúc với rất nhiều đối tượng khách 
hàng nên cần ứng xử như thế nào 
để khách hàng hài lòng, vui vẻ. 
Đối với bộ phận điều hành, báo 
giá liên hệ chặt chẽ với tài xế phải 
biết cách xử sự tạo mối quan hệ 
hài hòa. Lớp đào tạo sẽ giúp các 
anh chị bổ sung nhiều kiến thức 
quý báu, từ đó luôn có hành động 
đúng đắn, chừng mực, lịch sự, nhã 
nhặn với khách hàng và tài xế.
   Bên cạnh đó, cùng với sự phát 
triển đầu xe trong thời gian tới, ban 
lãnh đạo tổng đài đã xây dựng kế 
hoạch nâng cấp hệ thống tổng đài 
và nguồn nhân lực thông qua việc 
đào tạo, tuyển dụng nhân sự mới. 
Theo đó, tháng 5/2013 phòng tổng 
đài đã tuyển dụng 60 nhân viên 
mới. Các nhân viên này sẽ trải qua 
khóa đào tạo 2 tháng do phòng tổ 
chức với 3 nội dung chính: Quy 
trình hoạt động của tổng đài, kỹ 
năng giao tiếp, kiến thức đường 
phố. 60 học viên chính thức làm 
việc vào ngày 1/7/2013.        M.N.

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TP. HCM G2 G1 05 25 55 21 45 41 A8 57

CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN2

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TP. HCM G2 05 G1 55 25 A8 21 61 18 A9

CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 06/2013

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 05/2013

Chi nhánh đạt doanh thu 
cao tháng 06/2013

HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 6

2 Chi nhánh 4

3 Chi nhánh 5
 
 

Chi nhánh đạt doanh thu 
cao tháng 05/2013

HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 6

2 Chi nhánh 5

3 Chi nhánh 4
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   Ngày 9/7/2013, UBND TP.HCM đã trao Bằng khen cho 
tài xế Nguyễn Văn Phong vì thành tích xuất sắc trong thực 
hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”, trả lại tài sản có giá 
trị cao cho hành khách để quên trên xe taxi. 
      Trước đó, ngày 17/5/2013, công ty cũng đã trao tặng 
giấy khen và thưởng nóng 1 triệu đồng cho anh Phong. 
   Sự việc xảy ra lúc 14 giờ 50 phút ngày 12/5/2013 bác 
tài Nguyễn Văn Phong (Tài 2757, đội 53, chi nhánh 9) 
chở gia đình anh Lim Nemo người Campuchia đi từ khách 
sạn Windsor Plaza, Q.5 đến tòa nhà Vincom Center, Q.1. 
Sau khi khách xuống xe, trong lúc đưa cuốc khách thứ 2 về 
Q.Tân Bình anh Phong nhận được cuộc gọi từ tổng đài, tấp 
xe vào lề kiểm tra xe anh phát hiện chiếc túi màu đen bên 
trong có 10.000 USD, 2 chiếc Ipad, thẻ ATM, ví do khách 
bỏ quên ở băng ghế sau cùng và báo lại cho tổng đài và trao 
lại cho khách hàng. Nhận được lời khen ngợi về hành động 
trung thực, Nguyễn Văn Phong nói: “Tôi cho rằng việc trả 
lại tài sản khách bỏ quên trên xe của mình là hành động 
đúng đắn mà mỗi tài xế hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc”.
   Anh Phong cho biết, khoảng 22 giờ ngày 16/5/2013 khi 
chở 1 vị khách đi từ số 2 Lê Thánh Tôn, Q.1 về đường Nơ 
Trang Long, Q.Bình Thạnh, khách bỏ quên chiếc Iphone và 
anh đã quay xe lại trả trực tiếp cho khách hàng mà không 
cần báo cho công ty khen thưởng.                      M.N.

UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho
tài xế trả 10.000 USD và 2 Ipad
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Vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
quyết định bổ nhiệm: 

Ban TGĐ quyết định bổ nhiệm:

Ông Lê Mạnh Tuấn 
giữ chức vụ GĐ 
Khai Thác ĐTT 
kiêm Trợ Lý Ban 
TGĐ về Đối ngoại - 
Khai thác - CS - PT 
ĐTT 

Ông Đặng Minh 
Điền giữ chức vụ 
P.GĐ Kinh Doanh 
(thử việc) - Vinasun 
Taxi CN Đồng Nai 

Ông Nguyễn Văn 
Bình giữ chức vụ 
Phó Phòng - Phòng 
Giải Quyết Khiếu 
Nại Khách Hàng

Ông Đặng Đức 
Dũng giữ chức vụ 
P. GĐ (thử việc) 
-  Vinasun Taxi Chi 
nhánh 11 

Ông Đặng Quốc 
Bảo giữ chức vụ 
Phó Phòng - Phòng 
Kinh doanh 
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   Trong tháng 06/2013, Công ty quyết định khen thưởng 
cho 465 lái xe tự giác trả lại tài vật của khách bỏ quên trên 
xe với tổng tiền thưởng là 47.700.000 đồng, các tài vật: 354 
ĐTDD, 50 vali hành lý, 22 máy tính xách tay, 14 máy quay 
phim, chụp hình kỹ thuật số, 94.870.000 đồng, 400 USD và 
nhiều tài vật có giá trị khác.                                         Q.L.

Khen thưởng gương người tốt việc tốt trong 
tháng 06/2013

NHAÂN SÖÏ MÔÙI
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MINH ANH

Cũng như nhiều người đến với 
nghề lái taxi xuất phát từ cuộc 

sống mưu sinh, anh Nguyễn 
Thành Trung cũng không ngoại 

lệ. Trước khi trở thành tài xế 
taxi Vinasun anh từng trải qua 
rất nhiều nghề: nông dân, đẩy 
xe bán hàng rong, công nhân, 
chạy xe ôm nhưng cuộc sống 
vẫn muôn vàn khó khăn. Kinh 

tế gia đình khởi sắc khi anh 
Trung chính thức đổi nghề lái 

taxi, năm 2012 anh được công 
ty trao giải khuyến khích lái xe 

vượt khó. 

   Gian truân đổi nghề
   Hẹn gặp anh Nguyễn Thành 
Trung vào buổi sáng sớm khi 
anh vừa xuống ca. Quanh anh 
có 5 “chiến hữu” đang thao 
thao những câu chuyện kinh 
doanh của ca trước. Chưa kịp 
mở lời anh Lê Hoàng Quốc 
Tuấn, tổ trưởng đội 21 (anh cột 
chèo của anh Trung) đã nhanh 
nhảu giới thiệu biệt danh của 2 
thành viên: 
   - Đây là Ba Ruộng tức là tài 
xế Lê Văn Ngươn, tài 6791, 
cậu ấy là tài xế giỏi, người con 
hiếu thảo, lãnh lương là mua 
thực phẩm gửi về cho cha mẹ. 
Ba Ruộng từng tuyên bố chưa 
xây được nhà cho gia đình ở 
quê chưa cưới vợ, nay cậu ta và 
em trai đã phụ giúp cha mẹ có 

ngôi nhà khang trang nên cuối 
năm nay Ba Ruộng thỏa ước 
nguyện lên xe hoa rước nàng 
về dinh. Còn đây là nhân vật 
chính Nguyễn Thành Trung, 
biệt danh Hai Lúa - người rủ 
Ba Ruộng cùng nhau xuất hiện 
ở Vinasun vào năm 2009, sau 
gần 4 năm lăn lộn với nghề 
lái taxi cũng dành dụm được 
số tiền mua hai công đất 
(2.000m2) ruộng ở Tiền Giang 
để dành chuẩn bị cho cuộc hồi 
hương khi tuổi xế chiều. Cả 
hai nhân vật Ba Ruộng và Hai 
Lúa hiện đang nằm trong Top 
doanh thu cao của đội. 
   Sau màn “quảng cáo” ấn 
tượng, anh Tuấn hồi tưởng: Tôi 
còn nhớ lúc vợ chồng Hai Lúa 
lên thành phố lập nghiệp, cả 

Khởi nghiệp
nhờ chiếc taxi
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Ông Nguyễn Thành Trung đạt Giải khuyến khích lái xe có tinh thần vượt khó năm 2012

Xưa kia vợ chồng làm công nhân quần quật nào nghĩ 
đến có ngày mình cũng mua được chút của để dành. Từ 
ngày lái xe, kinh tế gia đình tạm ổn, lo được cho vợ và 
2 con nhỏ 3 tuổi và 5 tuổi. Tôi còn cả chặng đường dài 
phía trước nuôi nấng con cái trưởng thành, lo con ăn 
học thành tài để cuộc đời chúng đỡ vất vả hơn bố mẹ. 
Chúng tôi cũng sẽ cố gắng dành dụm ít tiền về quê cất 
nhà dưỡng già.

hai thiệt thà mà làm lụng vất vả nhưng 
tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau, khó 
khăn vô vàn. Hai Lúa cảm thấy nghèo 
vẫn hoàn nghèo, hai vợ chồng quyết 
định về quê, tôi khuyên em ở lại đi 
lái taxi, siêng năng sẽ có thu nhập tốt 
hơn làm công nhân trong các nhà máy 
xí nghiệp. Bây giờ, vợ chồng Hai Lúa 
tuy vẫn còn… nghèo nhưng cuộc sống 
tạm ổn, khấm khá hơn thời công nhân 
nhiều lần. Điển hình là cả hai dành 
dụm được ít tiền mua đất ở quê. Tôi 
cũng thấy vui lây vì đã giúp em út vào 
Vinasun làm việc, cuộc sống khởi sắc. 
   Nối tiếp câu chuyện, bằng chất giọng 
trầm thấp, anh Trung cho biết công 
việc lái taxi mang về cho anh thu nhập 
cao nhất kể từ khi anh ra đời đi làm. 
Anh vốn quê Tiền Giang, gia đình anh 
sống bằng nghề nông, vài công ruộng 
không đủ nuôi nổi một gia đình đông 
anh em, anh Trung sắm một chiếc xe 
bán hàng rong, hàng ngày mua rau 
cải, hoa quả đẩy xuống bến phà bán 
cho khách để phụ giúp gia đình. Năm 
2004 khi dứt áo ra đi lên thành phố 
lập nghiệp anh Trung vào làm việc cho 
công ty chuyên sản xuất ma-nơ-canh 
tại KCX Tân Thuận, mức lương 600.000 
- 700.0000đ/tháng chỉ đủ để anh trang 
trải cuộc sống, sau 3 năm 6 tháng làm 
công nhân anh cay đắng nhận ra một 
điều “Tay làm hàm nhai, tháng làm 
thì mới có ăn”. Anh bàn với vợ về quê 
làm lại từ đầu, rau cháo có nhau, chí 
ít mỗi tháng không lo lắng tiền nhà, 
điện nước… Nghe tin vợ chồng em vợ 
hồi hương, anh Tuấn bèn gợi ý anh 
Trung học bằng lái vào Vinasun cùng 
làm việc với mình. Nghỉ việc ở công 
ty, vợ chịu khó cày nuôi anh, thương 
vợ, buổi sáng anh đi học bằng lái buổi 
chiều chạy xe ôm. Bị dân hành nghề 
chính thống xua đuổi, anh đành phải 
lúc chỉa chỗ này khi lượn chỗ kia. Rỗi 
rãi, anh đi học đường hay chạy về quê 
mượn xe anh họ luyện tay lái. Nhờ vậy 
tay nghề đủ cứng cựa dù bằng lái keng 
xà beng (tức bằng mới toanh)... “Ngày 
13/8/2009 tôi chính thức vào công ty 
Vinasun làm việc” - anh kể.   
   Mua đất chờ quy cố hương
   Kể về kỷ niệm ngày đầu lái taxi anh 
Trung còn nhớ như in hình ảnh lóng 

ngóng buồn cười của mình. 
Lúc ấy anh hưng phấn chở một 
vị khách Đài Loan, vị khách 
này nói đi Airport, anh tức tốc 
gọi anh Tuấn hỏi đường “Air 
port” nằm ở quận mấy, nghe 
xong anh Tuấn phì cười cho 
biết Airport là sân bay, anh 
Trung thở phào nhẹ nhõm: 
“may mắn có quân sư”. Đến 
ngày thứ hai,  anh Trung chở 
cô gái trẻ mới sinh con từ bệnh 
viện Hùng Vương về Vĩnh Lộc 
B, quận Bình Tân. Cha mẹ cô 
gái từ ngoài Bắc mới vào Nam 
thăm con nên vừa ra đến quốc 
lộ 1A người cha hứng chí đề 
nghị bác tài chạy một vòng 

ngắm cảnh phố phường. Mặc 
dù anh Trung ngạc nhiên em 
bé mới sinh ông ngoại không 
nôn nóng cho con cháu về 
nghỉ ngơi, thắc mắc đành nuốt 
vào trong bởi vì khách hàng là 
thượng đế. Ngắm cảnh chán 
chê, ông bố bảo con gái chỉ 
đường bác tài chở về nhà.  
Đến nơi đồng hồ đã nhảy lên 
trên 500.000đ, người nhà cô 
gái trợn mắt chất vấn anh số 
tiền do vẽ đường? Anh Trung 
ngơ ngác lập lại lời ông cụ 
“ông bác nói lộ đẹp quá kêu 
tôi lượn một vòng ngắm cảnh, 
các anh chị cứ hỏi cô gái…”. 
Anh Trung đề nghị gặp ông cụ 
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ra đối chất, nhưng những vị khách trên xe trốn 
biệt không thấy bóng dáng, người nhà ngã giá 
trả anh 50% số tiền, không muốn đôi co, anh 
ngậm ngùi nhận 250.000đ, lái xe đi mà lòng 
còn “vương vấn”: Tại sao có những khách hàng 
kinh dị như thế. 
   Anh Trung công nhận lái taxi tuy đôi lúc cũng 
đối diện khó khăn, nguy hiểm nhưng có tiền. 
Anh kể có lần khoảng 2 giờ sáng mình đón 4 
đứa trẻ tuổi teen tại khách sạn đường Nguyễn 
Văn Linh, đi được 200m đứa con trai ngồi sau 
lòn tay lên xiết cổ anh. Anh thắng gấp, thằng 
con trai mất đà cắm đầu, anh mở cửa vùng 
chạy kêu cứu. May mắn anh ngừng ngay chốt 
dân phòng, 2 thằng con trai cũng nhảy khỏi 
xe cắm đầu chạy trốn, đứa con trai và con gái 
vội chạy qua chiếc taxi hãng khác tính đường 
thoát thân. Cả 4 đứa sau đó đều bị tóm gọn, 
công an kiểm tra phát hiện chúng mang theo 
dây điện, dao và cả 4 đứa đều đã say thuốc. 
Nhìn giấy bút tay anh cứ run lẩy bẩy đành nhờ 
anh dân phòng viết hộ tường trình cho anh ký. 
   Kết quả những tháng ngày vượt khó là một 
năm gắn bó với vô lăng, anh tích cóp mua được 
chiếc xe Air Blade giá 40 triệu đồng. Và năm 
2012 anh tiếp tục sắm 2 công đất ruộng ở Tiền 
Giang trị giá 6 cây vàng, hiện để người nhà 
trồng lúa. Đến nay giá trị mảnh đất đã tăng lên 
200 triệu đồng/công. Người quen ngạc nhiên 
thắc mắc anh mua… xa thế trong khi cả gia 
đình vẫn phải thuê nhà trọ? Anh Trung bộc 
bạch “Ở cái thành phố đắt đỏ này tôi không 
mua nổi nhà đất đành “quy cố hương” tích lũy 
dần. Xưa kia vợ chồng làm công nhân quần 
quật nào nghĩ đến có ngày mình cũng mua 
được chút của để dành. Từ ngày lái xe, kinh 
tế gia đình tạm ổn, lo được cho vợ và 2 con 
nhỏ 3 tuổi và 5 tuổi. Tôi còn cả chặng đường 
dài phía trước nuôi nấng con cái trưởng thành, 
lo con ăn học thành tài để cuộc đời chúng đỡ 
vất vả hơn bố mẹ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng 
dành dụm ít tiền về quê cất nhà dưỡng già”. Ở 
tuổi 36 anh đã vội nghĩ đến giai đoạn về hưu? 
Anh Trung bật cười: Tôi công nhận mình nghĩ 
hơi xa nhưng thời gian trôi nhanh lắm, thoáng 
chốc đến lúc mắt mờ chân run ngay, tôi lo bây 
giờ là… vừa rồi 

NĂM 2012
+ Doanh thu: 2.080.572 đ/ca
+ Số ca: 180ca/năm
+ Giải KK lái xe có tinh thần vượt khó
+ Tích cóp mua 2.000m2 đất ruộng

Những ngày đầu hè tháng 6, thời tiết ở Vũng 
Tàu bỗng chốc thay đổi, vài cơn mưa dông bất 
chợt xua cái nóng oi nồng. 5 giờ sáng tinh mơ 

tại điểm giao ca của các đội xe chi nhánh Vũng 
Tàu tấp nập người - xe, không khí vui nhộn rộn 
ràng tiếng cười nói. Kẻ mang đôi mắt đỏ ngầu 

mệt mỏi buồn bã do rớt doanh thu; người mang 
nét mặt rạng rỡ do doanh số cao, mọi người túm 

tụm trên chiếc bàn con của quán cà phê cóc 
tranh nhau kể vài câu chuyện mắt thấy tai nghe 

trong ngày làm việc. Tất cả tạo nên một bức 
tranh sinh động trong ngày mới.
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   Thu hoạch ngày xuống ca
   Ngày đầu tiên đến Vũng Tàu, theo kế 
hoạch, sáng 4h30 khi mọi người còn 
chìm đắm trong giấc ngủ say sưa tôi lọ 
mọ thức dậy để kịp đến điểm giao ca 
đội xe VT1 tại cây xăng ở Bãi Trước. 
Tôi được anh Hòa - Phó giám đốc chi 
nhánh giới thiệu đây là địa điểm giao 
ca đẹp nhất trong 3 đội xe. Con đường 
thông thoáng ngăn cách dãy khách 
sạn nối liền nhau với bãi biển tuyệt 
đẹp phía trước, xa xa là dãy núi mờ 
sương. Bức tranh thật thanh bình, từng 
cơn gió biển thổi qua mát lạnh. Có lẽ 
phong cảnh hữu tình đã giúp phần nào 
xua tan nỗi mệt nhọc của các bác tài 
qua một ngày đêm ngồi sau vô lăng. 

Một buổi giao ca
ở phố biển

Từng nhóm đang tranh luận 
sôi nổi, anh Dũng say sưa kể 
với anh em:
   - Sáng hôm qua tui gặp may 
mắn.
   - Gặp “kèo” thơm à - loạt 
ánh mắt đổ dồn vào anh 
Dũng.
   - Tui chở 3 mẹ con, không 
ngờ bà ấy là ban giám khảo 
vòng bán kết cuộc thi hoa hậu 
các dân tộc Việt Nam phía 
Nam đang diễn ra tại đây. 
Bà ấy bận chấm thi nên nhờ 
tôi trông dùm 2 đứa con, đứa 
học lớp 10, đứa lớp 5, sẵn dịp 
hè một công đôi việc bà đưa 

con đi du lịch. Bả kêu tui chở 
bọn chúng đi chơi, mua sắm 
theo ý thích của chúng. Hai 
đứa trẻ chốc chốc gọi điện 
cho tui chở đi khắp nơi, tổng 
cộng tiền cước được 1,1 triệu 
đồng. Xuống ca hôm nay tổng 
kết chiếc 4 chỗ của tui kiếm 
được 1.900.000đ - anh Dũng 
vui mừng.
   - Trời ạ! Vậy là trúng mánh 
tiền giữ trẻ đó à? - Ai đó trêu 
anh.
   - Ừ! Là tiền trông trẻ - anh 
bật cười sảng khoái.
   Tiếp nối câu chuyện của 
đồng nghiệp, Bình hào hứng:

MINH ANH
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   - Hôm qua có 5 chiếc xe 
xuống bến tàu ở Bà Rịa chở 
khách Tây đi tham quan giá 
cước 70USD/xe. Cuối cùng 
5 bác tài được đoàn khách 
bo mỗi người 100USD, trúng 
đậm. Khi quay về Vũng Tàu, có 
một xe ông khách Tây bỏ quên 
Iphone, vị khách gọi điện trực 
tiếp cho tài xế, anh ta quay xe 
lại liền trả cho khách để kịp 
chuyến tàu về lại TP.HCM, thế 
mà vẫn bị khách quạt cho một 
trận vì tội… chậm trễ, nhưng 
bác tài vẫn cười toe toét.
   - Anh có trong đội 5 xe đó 
không? - Vô số cặp mắt đổ dồn 
vào anh Bình.
   - Không có.
   - Trời, vậy cũng nói, ông kể 
như mình là nhân vật chính.
   - Ơ, nhưng tui biết 5 thằng 
cha ấy - anh Bình ngơ ngác.
Một cậu chàng trẻ tuổi loáng 
thoáng nghe được câu chuyện 
ào vào như cơn lốc góp vui:
   - Hôm qua ở bãi sau anh bạn 
kia cũng được khách Tây bo 
cho đủ loại tiền các nước, đổi 
được 1.800.000đ. 
   Anh Long vừa giao xe xong 
cũng đi đến chia sẻ sự nuối tiếc 
của mình, số là anh vừa đưa 

khách ra sân bay Vũng Tàu, về 
ngang khách sạn Palace trông 
thấy khách kéo vali bước ra 
nhưng đã trễ giờ giao ca anh 
đành bỏ lỡ. Nhóm tài xế gần 
đó chen vào “Đã là gì, hôm 
qua đài nổ điểm ở khách sạn 
Sammy tôi cũng chơi đẹp 
nhường cho đồng nghiệp”.  
Câu chuyện được lái sang 
hướng khác khi anh Dũng mơ 
màng đến các cô nàng chân 
dài: “Mấy nhỏ thi hoa hậu sợ 
nắng hổng dám bước ra ngoài, 
tui đoán ở khách sạn 3 ngày 
thi xong nhỏ mới dám đi. Bọn 
nó giàu thật, tiền cả cọc mới 
toanh”. Nguyên nhân là hôm 
qua anh me tụ điểm khách sạn 
The Imperial - nơi đang diễn 
ra thi hoa hậu nhưng không 
săn được mối nào. Anh Trường 
bình luận: “Thằng Dũng là cái 
máy soi tiền mới xuất xưởng 
luôn nhìn thấu hầu bao người 
ta”. Nhắc đến mấy cô dự thi 
hoa hậu không khí sôi động 
hẳn, nhiều anh chàng bảo 
rằng được chiêm ngưỡng sắc 
đẹp các cô là thấy cả vùng 
trời mùa xuân. Xuân “súng” 
từ xa nhẹ nhàng lướt tới cười 
toe khoe chiếc răng thiếu hụt 

giọng oang oang: “Tụi nó sao bằng tui, 
khách gặp tui là có mùa xuân ngay”. 
Ai nấy bật cười trêu anh “Xuân súng 
mà, gặp nó cười khoe răng thấy ngay 
mùa xuân đến, bông súng nở hoa”. 
Cuộc hội ngộ nhanh chóng chấm dứt 
vào lúc 6h45, ai cũng tranh thủ về nhà 
tranh thủ lấp đầy giấc ngủ còn thiếu 
đêm qua.
   Đủ kiểu xả stress
   Mờ sáng ngày thứ hai, trời mưa rả 
rích, tôi có mặt tại điểm giao ca tại đội 
VT4 cùng các bác tài chen chúc nhau 
bên chiếc bàn cà phê cóc dưới tán 
cây bàng. Tiếng Châu gào thét, chàng 
ta đang hào hứng “tố” anh bạn đồng 
nghiệp tên Tấn: 
   - Hôm qua mình me điểm cách nhà 
khách 2 căn, thế mà đài vừa nổ điểm 
nó nhanh chân ôm cua lù lù xuất hiện 
ngay cửa nhà, tài thiệt. 
   - Minh đóng góp vào cuộc vui: Tui 
công nhận thằng này nó ma lanh lắm, 
hôm trước cả đoàn xe đậu dài, nó đang 
đứng thì khách đi ra. Nó nói với đồng 
nghiệp khách mối, ai cũng tưởng thật, 
nó ngoắc khách leo lên xe, thế là nó 
chễnh chệ vớt luôn.
   Châu chen vào kể lể nhưng ánh mắt 
nhìn Tấn có trêu chọc, có thán phục: 
Có hôm nó đến khách sạn, ngừng xe 
bên ngoài cầm chiếc điện thoại áp vào 
tai nói chuyện như đang chờ khách 
mối, chân thoăn thoắt chạy lên xuống 
phòng tiếp tân của khách sạn. Hãng 
xe đối thủ nhầm tưởng khách quen gọi 
nó, im lặng cho nó xâm chiếm địa bàn. 
Thằng này chiêu trò đầy mình. 
   Tấn im lặng nghe bạn bè trêu chọc, 
dường như anh đã quá quen với hành 
động của các tay giặc lái khoái khi săm 
soi, bươi móc “đời tư” của mình. Phớt 
lờ lời bông đùa, nhìn vào những gương 
mặt đầy biểu cảm của đồng nghiệp 
anh bỗng nở nụ cười rạng rỡ. 

Buổi phổ biến sau giao ca tại Vinasun Taxi Chi nhánh Vũng Tàu

“Hôm qua mình me điểm cách nhà 
khách 2 căn, thế mà đài vừa nổ 
điểm nó nhanh chân ôm cua lù lù 
xuất hiện ngay cửa nhà, tài thiệt. “
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   Ở một góc khác, nhóm tài xế đang tranh nhau kể về loạt 
sự kiện như tình cờ gặp tai nạn trên đường; ca thán tình 
trạng ế ẩm; me điểm, đua điểm bị rớt lộp bộp… Một anh 
vò đầu kể: 
   - Hôm qua đài phát điểm 240 Lê Lợi, tôi đua tới cây 
xăng 240 đầu đường, 2 xe khác cũng đua đến nhưng chờ 
mãi không có khách, hỏi ra mới vỡ lẽ khách gọi đúng 
ngay địa chỉ 240 Lê Lợi, bực thật.
   - Tui còn đen đủi hơn ông, sáng nằm mẹp ở đường 
Trương Định đón được cuốc khách đi được 90.000đ. Về 
đường Nguyễn An Ninh lại nằm tiếp. Cuối cùng sáng nay 
tui chỉ kiếm được 1.400.000đ, “hẻo” quá - Chàng trai 
ngồi gần cất giọng chán nản. 
   - Xe tui hôm qua đón 4 người khách Tây to con chân 
cẳng dài ngoằn, tui hỏi họ có muốn gọi thêm 1 xe cho 
thoải mái nhưng 4 người nhất quyết lên chiếc 4 chỗ, thật 
tội nghiệp cho chú “Vios” của tui - Minh nói. 
   Cuộc hội họp còn rôm rả hàng tá câu chuyện rớt điểm, 
xe pan, máy poss trục trặc đang bàn luận ở giai đoạn cao 
trào. Bỗng kế bên tôi xuất hiện anh chàng tên Kiên bảnh 
bao xuống ca muộn, cậu nhìn quanh những gương mặt 
quen thuộc rồi quay sang tôi đùa: “Chị đi đón ông xã à, 
em thấy chị lạ quá”. Nghe đồng nghiệp giới thiệu, Kiên 
vỗ cái đốp lên đùi, ánh mắt sáng quắc “Bản tin đăng bài 
chuyện tình buồn hay quá, em đọc mà tức cho anh bạn 
đồng nghiệp của mình. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó em 
không biết sẽ làm ra chuyện gì.”. “Em sẽ làm gì?” - Tôi 
hỏi. “Làm những gì mà báo Công An hay đăng” - Kiên 
nheo mắt suy nghĩ đến thủ đoạn ngoan độc xứng đáng 
trừng trị cô nàng phản bội. Nhóm bạn của Kiên cười ồ 
khoái trá nhìn anh chàng đang mơ màng. “Xả” hết nhọc 
nhằn, từng nhóm tản dần, người về chở con đi ăn sáng, ai 
đó đánh cái ngáp dài hạnh phúc nghĩ đến giấc ngủ ngon, 
những chàng trai tham gia lớp đào tạo chứng chỉ hành 
nghề nhanh chóng tìm quán lót dạ.  Nét mặt người người 
đều thỏa nguyện 

   Sáng 20/5/2013, bác tài Nguyễn Minh 
Tân (tài 3914, đội A9, Chi nhánh 6) đã trao 
trả hộp nữ trang chứa hơn 1,5 lượng vàng 
cho khách hàng Huỳnh Thị Hồng Bông tại 
văn phòng công ty. Trong hộp nữ trang có 
1 chiếc kiềng 2 chỉ vàng 9999, 1 vòng tay 
2 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông tai trọng lượng 
hơn 1 chỉ vàng 18k, 1 dây chuyền và 1 
chiếc lắc 8 chỉ, 1 chiếc nhẫn đính hạt xanh 
2,3 chỉ vàng 18k cùng quần áo, mỹ phẩm. 
   Lúc 17giờ 30 phút ngày 19/5/2013 anh 
Tân đón 6 vị khách tại quán phở Anh, số 
8, đường Kỳ Đồng, P.9, Q.3 về địa chỉ 20 
Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận. 
Tại đây anh đợi gia đình vị khách mang 
hành lý bỏ lên xe và chở tiếp 4 người ra sân 
bay Tân Sơn Nhất. 
   Khoảng 2 giờ sáng, người chị họ ở cùng nhà 
điện thoại gọi anh chở mình từ Q.7 về Nhà 
Bè. Sáng giao ca xong, vừa vào nhà chị gái 
thông báo có 1 chiếc ba lô lạ lẫn trong đống 
hành lý của mình. Anh Tân phát hiện trong 
chiếc ba lô có một hộp nữ trang giá trị, bên 
ngoài chiếc túi có ghi số điện thoại. Anh 
gọi vào số máy trên, vị khách xác nhận đó 
là chiếc túi của mình để quên trên chuyến 
xe ra sân bay và thông báo cho người nhà 
hẹn anh Tân nhận lại tài sản tại văn phòng 
công ty. Ngày 22/5/2013, ông Tạ Long Hỷ 
đã trao tặng 500.000đ và giấy khen cho tài 
xế Nguyễn Minh Tân.                          M.N.

Trao trả món quà tình yêu

Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T Kiêm GĐ Vinasun Taxi tặng giấy 
khen cho lái xe Nguyễn Minh Tân
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NGỌC HÂN

Giáp mặt bác tài Trần Văn Minh, đội VT4, chi nhánh 
Vũng Tàu khi anh xuống ca. Anh phấn chấn cho biết 
chiếc Vios vừa giúp mình kiếm được 2 triệu đồng, 
một ngày kinh doanh thắng lợi. Nhắc đến chiếc xe, 
ánh mắt anh lóe sáng đầy tự hào về “chiến hữu” đã 
mang lại cho anh giải 4 bảo quản xe tốt trong cuộc 
thi xe đẹp cấp công ty năm 2012. Để có chiếc xe 
đẹp anh Minh đã trải qua hàng trăm giờ lau chùi 
chăm chút. Anh chia sẻ cách bảo dưỡng nhan sắc 
cho chiếc xế của mình như sau.

Đưa “xế” đến
đấu trường sắc đẹp

   Năm 2012 anh nhận được chiếc máy giặt 
giải 4 bảo quản xe tốt cấp công ty, năm nay 
anh chuẩn bị cho cuộc thi thế nào?
   Để được đưa xe đi thi, tài xế và chiếc xe 
phải đạt đủ các tiêu chí. Năm nay tôi chưa biết 
ban lãnh đạo chi nhánh sẽ đề cử chiếc nào 
mang đến “đấu trường” công ty. Tuy nhiên, con 
xế mang đến cuộc thi sắc đẹp này phải có bộ 
cánh đẹp được tài xế tút tát mỗi ngày, không 
phải “đến hẹn lại thi” mới đem “ẻm” trùng tu 
nhan sắc toàn diện. Từ đầu năm đến nay tôi và 
anh chạy cùng tài vẫn chăm chút cho chú em 
4 chỗ từng giờ, lau chùi mỗi ngày nên ngoại 
hình em ấy cứ sáng ngời ngời. Nếu đủ điều 
kiện dự thi tôi mong rằng “người đẹp miền 
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Điều tôi quan tâm là làm thế nào để 
khách bước lên xe mình được hưởng 
cảm giác là một thượng đế đích thực, 
tận hưởng từ cung cách phục vụ đến 
không gian trên xe thật thoải mái, 
không gượng ép. Có lúc tôi chở khách 
mang thức ăn hay những vị khách có 
mùi hơi nặng, tôi cố gắng mở hé cửa 
cho bay bớt mùi. Trường hợp khách 
yêu cầu đóng hết cửa, khi khách xuống 
xe tôi ngừng lại mở máy lạnh rồi mở 
hết cửa trong vòng 5 phút cho mùi lạ 
ám trong máy lạnh thoát hết ra ngoài, 
hoặc dùng nước lau sàn cũng là cách 
giúp thoát khỏi mùi khó ngửi. Nếu mùi 
vẫn còn nặng tôi dùng xác cà phê lót 
dưới sàn, mùi lạ sẽ được khống chế 
hoàn toàn. 
   Anh có tin tưởng năm nay xe anh 
tiếp tục đoạt giải?
   Trong suốt năm nay tôi và anh bạn 
đồng nghiệp chạy chung vẫn chăm 
chút bảo dưỡng “nhan sắc” cho chú ấy 
hàng ngày, lau chùi từ trong ra ngoài, 
xịt và chùi máy mỗi tuần, nhìn vào vẫn 
mới láng đẹp đẽ. Nếu xét đủ tiêu chí và 
chi nhánh đề xuất mang xe thi, chúng 
tôi cũng mong chờ được “giật” giải, 
cuộc thi năm trước cũng giúp chúng tôi 
tích cóp được chút ít kinh nghiệm. Có 
ai vác lều chõng đi thi mà không mong 
mình đậu cao. Đạt giải càng cao càng 
tốt. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc 
vào “sắc đẹp” của các đối thủ. Tóm lại, 
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức 

biển” sẽ không tủi thân vì thua 
chị kém em khi đậu cạnh các 
xế láng cóng ở TP. HCM, mang 
được giải về thì càng tốt (cười).
   Mỗi ngày anh “chăm sóc” 
cho chiếc xe ra sao?
   Tôi cứ nghĩ thế này, mỗi 
ngày mình phải tắm rửa sạch 
sẽ thì chiếc xe cũng vậy. “Cần 
câu cơm” cũng cần ngoại hình 
lung linh câu khách. Vì vậy 
khi xuống ca, lên ca tôi đều 
lau xe. Lúc đậu ở điểm xếp tài 
chờ khách thấy xe dơ tôi cũng 
lấy khăn ra lau. Nói chung xe 
dơ là lau bất kể mọi lúc mọi 
nơi. Tuy nhiên, khi lau xe phải 
biết cách, có chiêu hết, nếu 
không lau hoài cũng chả sạch. 
Tôi chú ý những điểm cần lau 
như bậu cửa, bậc cửa khách 
lên xuống, táp lô… Riêng bộ 
phận máy móc, khoảng một 
tuần tôi xịt máy loại bỏ bụi 
bẩn bám vào rồi lau sạch sẽ. 
Khách đi xe tôi rất thích, nhờ 
vậy tôi “câu” được khoảng 15 

vị khách mối nhờ chú em sáng 
sủa. Nhiều người  lên xe khen 
xe sạch không có mùi hôi.  Tôi 
phát hiện một điều: gái đẹp có 
kẻ ngắm, xe đẹp hút người đi.  
   Lần nọ đang ở điểm xếp tài, 
khách vừa đặt chân lên xe tài 
nhất, xong bước xuống lên xe 
tôi tài nhì. Trường hợp này do 
khách tự chọn nên chúng tôi 
không có ý kiến. Đi được một 
đoạn tôi thắc mắc hỏi khách 
tại sao không đi xe đồng 
nghiệp, khách bảo “Xe hôi thế 
đi thế nào, tôi trả tiền dĩ nhiên 
phải chọn xe sạch chứ”. Cũng 
có đồng nghiệp về điểm xếp 
tài than thở khách Việt kiều, 
khách sang mở cửa xe mình 

rồi bỏ đi không nói tiếng nào, 
làm anh ta mất vài cuốc xe. 
Thế nên tôi hiểu rõ bản thân 
con người thích thơm nên 
dùng nước hoa, tôi cũng dùng 
lá dứa để khử mùi cho xe thơm 
tho. Lưu ý là dùng lượng nhỏ lá 
dứa để cho mùi hương thoang 
thoảng, 3 - 4 ngày lá khô tôi 
thay bó khác. Nhìn chung, 
chuyện giữ xe sạch đẹp cần 
duy trì trong thời gian dài liên 
tục, không thể áp dụng kiểu mì 
ăn liền được.
   Xe anh luôn sạch sẽ, vậy 
trường hợp khách vừa tắm 
biển xong bước lên xe về 
khách sạn anh xử lý thế nào?
   Chiều chuộng khách là tiêu 
chí hàng đầu trong ngành dịch 
vụ, cấm kỵ chê khách, từ chối 
khách bất kỳ trong hoàn cảnh 
nào. Đa phần khách cũng rất 
lịch sự, họ thường hỏi cả người 
ướt thế này tôi có ngại chở họ về 
khách sạn không. Câu nói cửa 
miệng của tôi luôn welcome 

khách trong bất kỳ tình 
huống nào. Xong, khi bỏ 
khách xuống tôi tấp vào 
lề lau xe, giũ cát ngay. 
Cũng có trường hợp tôi 
vừa bỏ khách xuống có 
ngay lượt khách khác, 
tôi đành phải nói trước 

để khách sau thông cảm, nơi 
ghế ngồi ẩm ướt rin rít do muối 
biển tôi lấy khăn lau đỡ cho 
khách ngồi, sau rảnh tôi mới 
vệ sinh một lượt tránh cho sàn 
xe bị ngấm nước biển, để lâu 
sàn xe dễ bị vàng, sét. Đây 
chính là điều khác biệt so với 
taxi kinh doanh ở thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh thành 
khác, vì vậy đòi hỏi người tài 
xế phải vệ sinh, giữ gìn xe kỹ 
lưỡng, nếu không xe mau rỉ sét, 
xuống cấp.  
   Anh làm tôi có cảm giác khó 
tìm hạt bụi nào trên xe anh?
   Không hẳn là vậy, tôi kỹ xe 
nhưng không nhiễm bệnh quá 
sạch sẽ đến mức khó chịu. 

Khách đi xe tôi rất thích, nhờ 
vậy tôi “câu” được khoảng 
15 vị khách mối nhờ chú em 
sáng sủa. Nhiều người  lên xe 
khen xe sạch không có mùi 
hôi. Tôi phát hiện một điều: 
gái đẹp có kẻ ngắm, xe đẹp 
hút người đi. 

NĂM 2012
+ Giải 4 bảo quản xe tốt
+ Số ca: 180ca/năm
+ Doanh thu: 1.670.000đ/ca
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MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG VINASUN CORP.

   Trong tháng 06/2013, HĐQT, Ban TGĐ, 
Công đoàn Vinasun Corp. đã tổ chức cho 
CBCNV tham quan du lịch hè.
   Đây là dịp để các thành viên trong công 
ty đang công tác tại các phòng ban và 
chi nhánh cùng tham gia vui chơi, giải trí 
và nghỉ dưỡng sau một thời gian làm việc 
tích cực. Đồng thời chuyến đi cũng là dịp 
để các nhân viên công ty giao lưu tạo sự 
gắn bó đoàn kết trong tập thể Vinasun 
Corp.

P. Phát triển - Chăm sóc ĐTT

Phòng Marketing

Xưởng Thành Lộc

Chi nhánh Vũng Tàu
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MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG VINASUN CORP.

P. Tổ chức - Hành chánh

Phòng Kế toán

Phòng Kế toán

Xưởng Thành Lộc

Chi nhánh Vũng Tàu
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Tôi, đứa con gái mới lớn luôn cứng 

đầu, nổi loạn. Tôi luôn muốn khẳng 

định mình, muốn mình là trung 

tâm của sự chú ý.  Tôi cãi cha mẹ, 

bỏ nhà ra đi. Nhưng một lần thấy 

cha lái chiếc taxi nhận tiền cước bị 

khách mắng chửi, tôi hối hận và yêu 

cha vô cùng. Tôi biết được cuộc đời 

này thật không dễ dàng đối với cha, 

cha hi sinh tất vì gia đình. Tôi mừng 

là mình đã kịp quay về trong vòng 

tay yêu thương của gia đình. Gửi 

đến những người con nổi loạn, xin 

hãy trân trọng tình yêu và tấm lòng 
của cha mẹ. 

(Gửi đến các ông bố làm tài xế taxi)

   Tôi ghét cha là tài xế taxi

   Nhà nghèo nhưng tôi lại thích chơi với đám bạn học 

con nhà giàu bởi vì tôi và bọn chúng giống nhau: Sợ cô 

đơn. Nhìn cuộc sống giàu sang của chúng muốn gì được 

nấy mà tôi phát thèm. Trong đám bạn nhà giàu mỗi đứa 

có xuất thân khác nhau nhưng chúng đều có điểm chung: 

cha mẹ thành đạt không có thời gian dành cho bọn nó. Vì 

thế các đấng sinh thành bù đắp cho con bằng tiền, phủ 

đầy mặt chúng bất cứ khi nào chúng muốn. Đám bạn tôi 

như những chú ngựa thiếu sự dẫn dắt của tay nài, chúng 

bảo không muốn về ngôi nhà vắng lặng thiếu hơi người. 

Tôi biết cái chúng dư dả nhất là tiền và thiếu thốn nhất là 

sự quan tâm. 
   Còn tôi thì sao? Dường như tôi thiếu cả hai. Gia đình tôi 

5 người chen chúc nhau trong ngôi nhà vỏn vẹn 15m2, 

căn gác nhỏ phía trên dành làm chỗ ngủ, là nơi học bài 

của 3 chị em. Mẹ quanh năm đi bệnh viện uống thuốc nhờ 

vào bảo hiểm mua ở phường, 3 chị em tôi đang tuổi ăn 

học, tôi lớp 11, hai em lần lượt lớp 6 và lớp 1, còn cha tôi 

là tài xế taxi. Dĩ nhiên gánh nặng gia đình đặt cả lên vai 

ông. Nhưng tôi ghét xuất thân của mình, ghét cha, ghét sự 

thô lỗ cộc cằn của ông, ghét không khí ngột ngạt khó thở 

mỗi khi cha ở nhà, ghét cả mùi thuốc nồng đậm và sự yếu 

Cha và con gái
T.B.L

Ảnh minh họa
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đuối của mẹ. Tôi luôn muốn 
thoát khỏi ngôi nhà ổ chuột 
sặc mùi thuốc súng, bệnh tật. 
Cha lúc nào cũng cau có, quát 
tháo, chửi bới, chẳng có câu 
nào ông thốt ra không kèm 
theo câu chửi thề, khi ông ở 
nhà chị em chúng tôi dường 
như nín thở, luôn thấp thỏm 
nhìn mặt ông đoán ý để ông 
không phật lòng. 
   Kinh khủng nhất là lúc cha 
say xỉn, ngôi nhà bé nhỏ nồng 
nặc mùi rượu, cha lè nhè 
những lời không lấy gì tốt đẹp. 
Ông gào lên nào chúng tôi ăn 
hại, là gánh nặng ám lấy đời 
ông… Mẹ chỉ biết khóc, rồi 
mẹ nhẹ giọng nói rằng chúng 
tôi đừng trách cha. Ông cũng 
đang đau khổ vì cảm thấy vô 
dụng không lo được cho gia 
đình đầy đủ. Mẹ kể, trước đây 
cha hiền lành, nhẹ nhàng lắm, 

cha chỉ thay 
đổi khi mẹ bị bệnh, tài sản lần 
lượt đội nón đi theo những 
thang thuốc rồi tiền sinh hoạt, 
ăn học của các con đè nặng 
lên vai cha. Cha cảm thấy bất 
lực trước cuộc sống nên mới 
như thế, mẹ khuyên chúng tôi 
nên hiểu cha hơn. Thế nhưng, 
bằng đầu óc non nớt chúng tôi 
có thấu hiểu chăng cũng không 

thể ngăn cản những cơn thịnh 
nộ của cha. Mỗi sáng xuống 
ca, cha phờ người lăn đùng ra 
ngủ, mẹ ngồi bên xót xa vuốt 
tóc cha còn chị em chúng tôi 
vui mừng vì thoát nạn “nhìn 
mặt cha mà sống”. Trong gia 
đình tôi không khí căng thẳng 
đặc quánh, ở nhà tôi luôn tỏ ra 
là đứa con ngoan nhưng khi tụ 
tập với đám bạn nhà giàu tôi 
thoát xác tập tành uống rượu, 
bập thuốc phì phò, lúc ấy tôi 
mới có cảm giác dây thần kinh 
trở lại cân bằng. 
   Sự nổi loạn của tuổi mới lớn
   Nghỉ hè, nhóm bạn rủ tôi đi 
Vũng Tàu, tôi nói dối mẹ do lớp 
tổ chức. Theo kế hoạch chúng 
tôi sẽ tập trung đi Bar đập phá 
một ngày trước khi lên đường, 
tài chính do bọn bạn tài trợ 
100%, tôi không cần lo lắng. 
Đêm ấy 

Sài Gòn bất chợt mưa to, 11 
giờ đêm cơn mưa vẫn chưa 
có dấu hiệu chấm dứt, nhóm 
bạn quyết định gọi 2 chiếc 
taxi 7 chỗ đội mưa đi ăn chơi. 
Khi tôi nhìn thấy dáng người 
tài xế dưới cây dù tim tôi giật 
thót, tôi thụt lùi nấp ngay sau 
lưng bạn. Tôi nghe tiếng bạn 
bè nhao nhao “Ông già, chỉ có 
một cây dù chúng tôi ướt hết 

Cha và con gái

làm sao”, tiếng của cha vang lên nhẹ 
nhàng “Dạ, từ từ tôi đưa từng cháu lên, 
tôi không để cô cậu ướt đâu”. Cây dù 
được dịch sang phần khách, từng hạt 
mưa nặng nề đang rơi xuống mặt cha. 
Tôi là người cuối cùng được đưa lên 
xe, cha thấy tôi ông bỗng sững sờ tay 
cầm dù run run. Tôi đẩy cây dù sang 
phần ông nhanh chân vọt lẹ lên xe, 
cửa đã khép nhưng ông vẫn đứng như 
trời tròng. Bạn tôi hét lên “Ông già, còn 
chờ gì nữa, mau chở chúng tôi đi coi, rõ 
là lẩn thẩn…”. Cha vào xe, tôi run rẩy 
chờ cơn thịnh nộ của ông nhưng thật 
bất ngờ, ông im lặng đến lạ kỳ, tôi cúi 
gằm mặt không dám ngẩng lên. Bỗng 
thằng bạn ngồi kế bên thúc tôi: “Cậu 
quen ông già tài xế hả?”, tôi hốt hoảng 
nhìn lên chối phắt “Không quen”, bạn 
tôi quát “Nhìn cái gì mà nhìn, người 
ta không quen ông, làm việc của ông 
đi!”. “Tôi xin lỗi” - giọng cha nhỏ dần. 
Tôi ngạc nhiên sao giọng cha khác xa 
thế, ở nhà ông không khác nào con 
rồng sẵn sàng khạc lửa. Đến quán Bar, 
tôi chưa một lần quay sang nhìn ông, 
tôi nghe tiếng cha nằn nì hỏi đám bạn 
“Mấy giờ cô cậu về, tôi rước”. “Chưa 
biết, không cần chờ, ông đi đi chúng 
tôi sẽ gọi xe khác” - bạn tôi trả lời. “Tôi 
ở đây chờ!” - cha với theo. Bạn tôi lầm 
bầm: “Ông già nhiều chuyện, mặc xác 
ông ấy”. Ngồi trong quán Bar tôi thấp 
thỏm không yên, viện cớ đau đầu tôi 
gọi ly Cocktail pha rượu nhẹ chờ qua 
thời gian. 3 giờ sáng cả đám xiêu vẹo 
bước ra, tôi giật thót khi thấy cha vẫn 
đứng ngóng chờ, dìu từng đứa lên xe 
xong, trước khi tôi bước lên giọng cha 
đè thấp nghèn nghẹn:
   - Ngày mai về nhà ngay.
   - Không biết lấy đâu ra dũng khí tôi 
ngẩng đầu nghênh chiến - Con không 
về.
   - Vậy mày đừng bao giờ về - Giọng 
ông run run.
   Trở về từ Vũng Tàu, vừa bước vào 
nhà ông gầm thét :”Đồ hư hỏng, tao 
không có đứa con gái như mày. Uổng 
công tao nuôi mày ăn học để mày phủ 
nhận tao là cha, mày cút khỏi mắt tao 
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Mẹ chỉ biết khóc, rồi mẹ nhẹ giọng nói rằng 

chúng tôi đừng trách cha. Ông cũng đang đau 

khổ vì cảm thấy vô dụng không lo được cho gia 

đình đầy đủ. Mẹ kể, trước đây cha hiền lành, 

nhẹ nhàng lắm, cha chỉ thay đổi khi mẹ bị bệnh, 

tài sản lần lượt đội nón đi theo những thang 

thuốc rồi tiền sinh hoạt, ăn học của các con đè 

nặng lên vai cha. 
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ngay, biến khỏi nhà tao”. Ông 
vừa chửi vừa quăng quần áo 
tôi ra đường, hai đứa em tôi 
hoảng hốt đứng im một góc, 
mẹ khóc níu tay cha, ông đẩy 
mẹ, mẹ ngã sóng soài dưới 
thềm. Niềm hối hận nhanh 
chóng trôi đi thay vào đó là sự 
phẫn hận dồn nén bấy lâu, tôi 
điên tiết trả lời:
   - Cha không cần đuổi, tôi 
cũng không muốn sống trong 
cái nhà ngột ngạt này nữa, cha 
không xứng làm cha.

   - Bốp - Một cái tát vang lên 
chát chúa, mặt tôi bỏng rát 
nhìn mẹ sững sờ. Người mẹ 
chưa bao giờ đánh tôi một roi 
dường như đã dùng hết sức lực 
tập trung vào cái tát này.
   - Xin lỗi cha ngay, ông ấy 
vì ai làm việc ngày đêm con 
không biết sao? - Mẹ tức giận 
quát tôi.
   - Tiền, tiền, tiền… Các người 
chỉ muốn tiền, tôi đi mang tiền 
về cho các người - Tôi rấm rức 
nhặt nhanh quần áo vương vãi 
nhét vào balô bỏ lại tiếng chửi 
rủa, tiếng gào náo loạn phía 
sau. 
   Bỏ nhà ra đi
   Những ngày lang thang bên 
ngoài tôi đành nhờ đám bạn 
hỗ trợ kinh tế. Tôi quyết định 
nghỉ học, tôi nhanh chóng xin 
vào làm việc tại quán cà phê, 
chủ quán bao luôn nơi ăn chốn 
ngủ. Trong suy nghĩ nổi loạn 

của tuổi mới lớn, tôi xem đây 
là sự trừng phạt đối với cha, tôi 
muốn ông thấy rằng tôi không 
chết đói, ông phải hối hận. 
Người qua lại với tôi là thằng 
em trai, nó đạp xe lốc cốc đến 
quán báo cáo tình hình “chiến 
sự” ở nhà. Nó bảo bọn em nhớ 
chị, mẹ khóc nhiều sức khỏe 
không khá hơn, cha ốm so với 
trước đây, ít nhậu, cũng im 
lặng không ồn ào khắc nghiệt 
như trước nhưng cứng rắn đưa 
ra tối hậu thư cấm mọi người 

liên lạc với chị, trừ khi chị 
về quỳ trước nhà xin lỗi. Tôi 
tức đến nổ đom đóm tuyên bố 
“Tao đếch cần về”. Tuy rằng 
tuyên bố hùng hồn nhưng quả 
thật trong lòng tôi hối hận, 
tôi lo cho sức khỏe của mẹ, 
nhớ đến hình ảnh cha lầm lũi 
chạy xe, đợi chờ lo lắng đón 
tôi trước cửa quán Bar mặc dù 
tôi chối phăng ông là cha trước 
mặt bạn bè. Nhưng nghĩ đến 
cuộc chiến cha đuổi mình đi 
tôi lại chùng bước, giận dỗi.
   Thấm thoát tôi rời nhà đã 
7 tháng, một buổi sáng khi 
tôi đang mang cà phê và thức 
ăn sáng cho khách, bỗng tôi 
nghe trước cửa quán ồn ào náo 
nhiệt. Một người phụ nữ đang 
chỉ tay về bác tài xế mắng mỏ, 
tôi chạy ra xem chợt khựng 
lại trước giọng nói quen thuộc 
mà tôi đã nghe từ lúc lọt lòng, 
giọng cha ôn hòa:

   - Tôi không có.
   - Rõ ràng ông vẽ đường còn chối 
không có, đồ gian dối - Bà khách cao 
giọng mắng cha.
   - Tôi vẽ đường thì được gì, tôi thề 
với chị chạy taxi nhiều năm tôi chưa 
bao giờ làm điều đó. Mà tôi đã gọi cho 
tổng đài cho chị nói chuyện, họ cũng 
xác nhận tôi đi đúng km - Cha nhỏ nhẹ 
giải thích.
   - Tôi còn lạ gì đám tài xế taxi mấy 
người, toàn bao che nhau, tôi không trả 
tiền - Bà ta làm ầm.
   - Giọng cha năn nỉ: - Chị nói vậy sao 
được, chị trả tiền để tôi còn đi kiếm 
khách.
   - Tôi không trả, gọi công an đến đây 
- Bà hét lên.
   Lúc này vài người đi đường hiếu kỳ 
đứng lại bu quanh. Tôi chạy đến đứng 
che trước cha:
   - Cha tôi nói không vẽ đường là không 
vẽ, bà nghe không hả, cha tôi là người 
thật thà - Tôi chỉ tay vào bà ta la lớn.
- Con… - Cha kinh ngạc nhìn tôi, ánh 
mắt lóe lên tia vui mừng.
- Cha không cần phải nói gì cả, gọi 
công an thì công an - Tôi nhìn bà 
khách tóe lửa.
   - Cha chợt tỉnh táo kéo tôi ra sau lưng 
rồi quay sang bà khách đang há hốc 
kinh ngạc:    - Tôi xin lỗi chị, cháu còn 
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Tuy rằng tuyên bố hùng hồn nhưng quả thật 

trong lòng tôi hối hận, tôi lo cho sức khỏe của 

mẹ, nhớ đến hình ảnh cha lầm lũi chạy xe, đợi 

chờ lo lắng đón tôi trước cửa quán Bar mặc dù 

tôi chối phăng ông là cha trước mặt bạn bè. 

Nhưng nghĩ đến cuộc chiến cha đuổi mình đi tôi 

lại chùng bước, giận dỗi.

Ảnh minh họa
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nhỏ dại xin chị đừng trách. Chuyện tiền xe, chị không trả 
tôi đành gọi pháp chế xuống giải quyết vậy.
   - Bà ta cuối cùng móc tiền ra trả kèm theo câu mắng: Tôi 
bố thí cho các người, đúng là cha nào con nấy. 
   Tôi định trả đũa nhưng cha đã kịp nhẹ nhàng kéo tôi lại, 
cha cúi đầu cảm ơn trước ánh mắt liếc xéo hình viên đạn 
của bà khách. Cha nhẹ nhàng nói với tôi “Nhịn đi con, ra 
đời làm ăn hơn thua từng lời nói làm chi”. Lúc này tôi chợt 
hiểu để có tiền cha trải qua biết bao khổ cực, uẩn ức, tình 
yêu cha dâng trào. Tôi ôm cha khóc ngất: “Cha ơi! Con 
sai rồi, con xin lỗi cha!”. Cha ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi, 
giọng cha nhẹ nhàng: “Con gái ngoan, đã không còn việc 
gì. Cha cũng có lỗi, về nhà nghe con!”. Tôi thút thít: “dạ”. 
Đỉnh đầu chợt mát lạnh, tôi ngẩn lên thấy cha cười, hai 
hàng nước mắt đang tuôn rơi.    
   Tôi về nhà, mẹ và hai em ra tận cửa đón, mẹ vui mừng 
nói với tôi “Cha con ông ấy độc mồm độc miệng nhưng 
ông là người tốt. Trong thâm tâm ông ấy luôn hối hận đã 
đuổi con đi nhưng vì sỹ diện không công nhận thôi. Nước 
mắt chảy xuôi, cha mẹ nào không thương con, con hiểu 
cho cha nhé!”. 
   Bây giờ, gia đình tôi thật sự hạnh phúc, cha không nói 
ra nhưng hành động khác hẳn khi xưa, nhẹ nhàng với vợ 
con, không rượu chè, gia đình chúng tôi tràn ngập tiếng 
cười. 
   Tôi vẫn tiếp tục làm việc tại quán cà phê và đăng ký 
học lớp bổ túc ban đêm, cha đã nói với tôi “Cố gắng học 
để vươn lên con nhé, bố sẽ làm việc để các con ăn học 
thành tài, có ích cho xã hội”. Tôi tự hứa với lòng “Con gái 
sẽ làm bố tự hào. Con yêu bố!”. Mỗi khi thấy chiếc taxi 
lướt trên đường, tôi bỗng yêu chiếc taxi đến lạ kỳ, bởi trên 
ấy có cha tôi 

Tài xế Ngô Minh Hân, tài 4205 thuộc đội 
18, chi nhánh 6 vừa được công ty tặng 

giấy khen và 500.000đ biểu dương cho 
hành động tự giác trả lại 40 triệu đồng hành 
khách bỏ quên trên xe. 
   Lúc 20 giờ 45 phút ngày 24/6/2013 anh 
Lê Văn Tiến đón chiếc taxi do tài xế Ngô 
Minh Hân lái đi từ chợ Tân Thuận (đường 
Huỳnh Tấn Phát) về đường 51 (góc Lâm 
Văn Bền, P.Tân Quy, Q.7). Sau khi anh Tiến 
xuống xe, tài xế Hân tiếp tục đón 5 người 
khách trên đường Trần Xuân Soạn. Anh 
Hân xuống xe mở cửa sắp xếp chỗ ngồi cho 
khách, bỗng anh phát hiện chiếc balo màu 
xanh nằm dưới sàn ở băng ghế giữa, anh 
Hân vội điện thoại báo ngay cho tổng đài. 
   Điều đặc biệt là khi anh Hân thông báo 
phát hiện chiếc balô bộ phận tổng đài vẫn 
chưa nhận được thông tin phản hồi báo mất 
tài sản từ khách hàng. Đến 21 giờ 45 phút 
công ty mới nhận cuộc gọi từ anh Tiến. 21 
giờ 50 phút anh Hân đã mang chiếc túi về 
trao cho phòng Giải quyết Khiếu nại Khách 
hàng, 22 giờ 30 phút cùng ngày chiếc balô 
bên trong có 40 triệu đồng, bộ máy tính xách 
tay hiệu Gate Way, đồng hồ và toàn bộ hồ 
sơ công ty đã được trao trả cho hành khách 
Lê Văn Tiến.                                            M.N.

Trao trả hành lý thất lạc

Ông Huỳnh Văn Sĩ - P.TGĐ Vinasun Corp. tặng giấy khen cho 
lái xe Ngô Minh Hân

CORP.Số 35.  Năm 2013 |

Sáng tác

19



CORP.  | Số 35.  Năm 2013

Đồng hành cùng Vinasun

20

Đội 1: Nguyễn Phú Lộc (Tài 5215) - Trần Hữu Nghĩa (Tài Dự 
bị) - Trần Kim Hoàng (Tài 3877) - Lê Phú Trung (Tài 989) - Đỗ 
Nguyễn Đăng Khoa (Tài 2721) - Hà Đăng Khen (Tài 1956) - Ngô 
Văn Bảo (Tài 3490)
Đội 2: Lại Văn Quang (Tài 1281) - Quách Hải Thọ (Tài 1281) 
- Nguyễn Doãn Ba (Tài 3975) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 3163) - 
Phạm Văn Hòa (Tài 4294) - Nguyễn Văn Quý (Tài 1782) - Phạm 
Thanh Tùng (Tài 6045) - Phan Văn Hà (Tài 4468) - Trương Kim 
Quốc (Tài 4291) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 1998) - Tạ Lê Bình (Tài 
1149) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 3163)
Đội 3: Đoàn Bá Sơn (Tài 2455) - Đặng Văn Nghĩa (Tài 4350) - 
Nguyễn Xuân Phương (Tài 4281) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 3079) 
- Nguyễn Minh Đức (Tài 4350) - Thạch Thao VaRinh (Tài 2772) 
- Nguyễn Thị Duyệt (Tài 6737) - Vũ Mai Phúc (Tài Dự bị) - Trần 
Văn Viên (Tài 5194)
Đội 4: Phạm Thành An (Tài 1495) - Phan Thanh Khiết (Tài 4947) 
- Lưu Bá Vượng (Tài 4043) - Trần Đình Thành (Tài 3198) - Đinh 
Thanh Bình (Tài 1495) - Mai Ngọc Nam (Tài 4444) - Nguyễn 
Tuấn Kiệt (Tài 1878) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 4302) - Nguyễn 
Văn Tuân (Tài 3529) - Trần Văn Châu (Tài 3814) - Trần Thanh 
Tư (Tài 4580)
Đội 5: Trịnh Việt Hưng (Tài 1595) - Lê Phú Sơn (Tài 2058) - 
Nguyễn Đức Thiên Trường (Tài 4170) - Nguyễn Văn Đúng (Tài 
4786) - Bùi Hữu Huấn (Tài 4061) - Phạm Võ Bảo Ngọc (Tài 4786) 
- Đậu Phi Tiến (Tài 5210)
Đội 6: Nguyễn Xuân Trường (Tài 3834) - Trần Nhật Tiến (Tài 
1882) - Lý Phước Khương (Tài 3798) - Nguyễn Hoàng Anh (Tài 
3440) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 1128) - Lê Trần Ngọc (Tài 2743) 
- Trần Thanh Hùng (Tài 3986) - Nguyễn Đăng Quý (Tài 2124) - 
Nguyễn Minh Vũ (Tài 1829)
Đội 7: Huỳnh Thanh Liêm (Tài 2290) - Thích Có Sang (Tài 3619) - 
Dương Văn Lượng (Tài 2927) - Phạm Văn Dũng (Tài 3757) - Phạm 
Huỳnh Minh Tuấn (Tài 3998) - Trần Ngọc Tùng (Tài 4923) - Phạm 
Văn Dũng (Tài 3757) - Ngô Thanh Phong (Tài 3018) - Huỳnh Bá 
Đạt (Tài 6074)
Đội 8: Nguyễn Minh Gương (Tài 6662) - Nguyễn Thanh Tâm 
(Tài 3624) - Dương Tấn Thu (Tài 6067) - Nguyễn Phước Tâm (Tài 
3160) - Nguyễn Văn Điến (Tài 3705) - Nguyễn Thanh Thái (Tài 
4167) - Trần văn Tâm (Tài 3721) - Quách Long Hổ (Tài 6047) - 
Trần Quang Diệu (Tài 1872)
Đội 9: Nguyễn Văn Kỳ (Tài 1394) - Nguyễn Ngọc Tài (Tài 3167) 
- Phạm Tiến Dũng (Tài 3252) - Hà Thúc Trí (Tài Dự bị) - Chung 
Hoàng Sang (Tài 2039) - Nguyễn Vĩnh Phúc (Tài 2358) - Văn Viết 
Nhớ (Tài 1289)
Đội 10: Lại Hữu Đức (Tài 4467) - Huỳnh Văn Trí (Tài 3724) - Mai 
Ngọc Được (Tài 1539) - Nguyễn Văn Chương (Tài 6175) - Nguyễn 
Hồ Văn Thanh (Tài 5135) - Nguyễn Việt Huy (Tài 2609) - Nguyễn 
Thanh Tùng (Tài 1805)
Đội 11: Hồ Sơn Điền (Tài 4301) - Lê Văn Lên (Tài 4412) - Giang 
Hữu Lâm (Tài 1554) - Văn Quý Thành (Tài 3828) - Trần An Bình 

(Tài 4656) - Vũ Văn Tự Chương (Tài 4794) - Nguyễn Thái Học 
(Tài 4216) - Cao Xuân Phương (Tài 2981)
Đội 12: Vương Văn Hùng (Tài 2178) - Trần Văn Định (Tài 6041) - 
Huỳnh Văn Thiện (Tài 6774) - Đinh Văn Dũng (Tài 1491) 
Đội 14: Nguyễn Duy Lý (Tài 3621) - Nguyễn Văn Quê (Tài 3900) 
- Nguyễn Hiếu Hiệp (Tài 3600) - Lai Hớn Kỳ (Tài 6030) - Huỳnh 
Thế Phương (Tài 2754) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4445) - Nguyễn 
Hoàng Tiến (Tài 2191) - Lai Hớn Quang (Tài 5167) - Đoàn Văn 
Trường (Tài 4659) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 2983) - Nguyễn Duy 
Hòa (Tài 6755) - Nguyễn Hậu Giang (Tài 5222)
Đội 15: Bùi Viết Thái (Tài 3028) - Nguyễn Minh Cường (Tài 4236) 
- Đinh Công Minh (Tài 6584) - Nguyễn Hồng Hải (Tài 1445) - 
Nguyễn Hiếu Trung (Tài 3934)
Đội 16: Quách Thanh Hải (Tài 5151) - Nguyễn Hoàng Ân (Tài 
1198) - Lê Đình Tuấn (Tài 4188) - Nguyễn Công Danh (Tài 4604) 
- Võ Chí Thành (Tài 2579) - Trương Võ Đắc Huy (Tài 3041) - Hồ 
Tấn Tới (Tài 3852) - Hoàng Văn Hinh (Tài 3530) - Trần Văn Sang 
(Tài 3852) - Lê Thanh Lợi (Tài 2585)
Đội 17: Lê Hữu Trí (Tài 1184) - Trần Quốc Dân (Tài 2470) - Phan 
Văn Sang (Tài 1427) - Đào Văn Thúc (Tài 4476) - Võ Thành Nhật 
(Tài 4476) - Nguyễn Văn Tình (Tài 4187) - Lê Hữu Thiên (Tài 
6652) - Lê Văn Bặm (Tài 1866)
Đội 18: Nguyễn Hoàng Đạt (Tài 1201) - Trần Bá Huy (Tài 1224) - 
Trương Văn Hồng (Tài 4193) - Nguyễn Văn Sinh (Tài 3680) - Ngô 
Minh Thiện (Tài 3954) - Phạm Viết Lâm (Tài 1758) - Trần Trương 
Khương (Tài 3184) - Trương Văn Thanh (Tài 4193) - Lê Trần Anh 
Tuấn (Tài 4811) - Trần Văn Nghiêm (Tài 2371) - Nguyễn Thanh 
Bạch (Tài 1758) - Huỳnh Trung Thành (Tài 4771)
Đội 19: Lư Văn Sơn (Tài 4736) - Hoàng Tiến Anh (Tài 1756) - 
Lệnh Tô Há (Tài 5103) - Trương Văn Thành (Tài 2187) - Nguyễn 
Đức Hải (Tài 2936) - Hồ Thái Lan (Tài 6708)
Đội 20: Trịnh Thanh Tùng (Tài 6766) - Lê Sỹ Mơ (Tài 1932) - Ngô 
Hoàng Sang (Tài 1766) - Phạm Thanh Sơn (Tài 1230) - Trần Công 
Bình (Tài 6740) - Lê Chí Hiếu (Tài 4996) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 
6740) - Đinh Ngọc Quốc Tuấn (Tài 2546) - Phạm Vũ Quang (Tài 
5085) - Nguyễn Văn Thịnh (Tài 3795) - Ngô Quốc Thống (Tài 
4222) - Huỳnh Minh Hưu (Tài 4487)
Đội 21: Nguyễn Anh Dũng (Tài 4701) - Tô Chương Hùng (Tài 
3223) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 4658) - Trần Văn Thanh (Tài 1578) 
- Phan Khắc Thọ (Tài 1361) - Nguyễn Trần Nghị (Tài 4092) - 
Huỳnh Quốc Trung (Tài 3970) - Huỳnh Văn Trung (Tài 2161) - 
Nguyễn Quốc Toại (Tài 1286) - Nguyễn Bá Hải (Tài 1164) - Phạm 
Viết Mùi (Tài 6644)
Đội 22: Ngô Thanh Vân (Tài 3385) - Mai Văn Đình (Tài 1819) 
- Nguyễn Văn Rỡ (Tài 2332) - Nguyễn Phong Giang (Tài 3197) 
- Nguyễn Đức Cảnh Thịnh (Tài 4737) - Nguyễn Đức Huệ (Tài 
6557) - Bùi Minh Sang (Tài 3816) - Nguyễn Ngọc Đăng (Tài 
4320)
Đội 23: Lý Minh Đại (Tài 1899) - Võ Văn Thơ (Tài 5031) - Nguyễn 
Quốc Trung (Tài 2349) - Lư Văn Trung (Tài 4207) - Trương Xuân 

Thiếu (Tài 3745) - Phạm Văn Dũng (Tài 1178) - Phạm Tấn Cường 
(Tài 2521) - Huỳnh Thọ Hòa (Tài 2724) - Nguyễn Quang Dương 
(Tài 1211) - Diệp Chí Thêm (Tài 2760) - Võ Văn Đông (Tài 3107)
Đội 24: Trần Siêu Hưng (Tài 1340) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 
2904) - Phạm Thành Đạt (Tài 2491) - Hoàng Văn Hưng (Tài 
3965) - Nguyễn Tri Cường (Tài 3499) - Chung Chí Hào (Tài 2928) 
- Phan Vĩ Thành (Tài 1846) - Phạm Viết Dũng (Tài 2347) - Lê 
Quốc Việt (Tài 1259)
Đội 25: Nguyễn Anh Tuấn (Tài 3272) - Nguyễn Bá Ngọc (Tài 
5207) - Trần Văn Phước (Tài 3869) - Trương Đức Duy (Tài 4509) - 
Phùng Văn Ninh (Tài 6622) - Hồ Thanh Lâm (Tài 6782) - Nguyễn 
Bảo Long (Tài 2624) - Nguyễn Hồng Thông (Tài 3764) - Trương 
Đức Duy (Tài 4509) - Nguyễn Văn Chín (Tài 2624) - Trương 
Văn Bé (Tài 2288) - Trần Ngọc Lĩnh (Tài 6517) - Nguyễn Quang 
Thắng (Tài 6608) - Phan Anh Tuấn (Tài 4607) - Dương Bảo Châu 
(Tài 3569) - Trương Văn Hùng (Tài 3848) - Phan Văn Sơn (Tài 
1715) - Cao Tuấn Nam (Tài 3769) - Nguyễn Huỳnh Vũ (Tài 3427)
Đội 26: Phạm Văn Toàn (Tài 1137) - Tăng Văn Tuấn (Tài 2478) 
- Nguyễn Trung Trực (Tài 1840) - Võ Thành Vinh (Tài 4060) - 
Nguyễn Quang Thảo (Tài /) - Nguyễn Văn Long (Tài 4361) - Khuất 
Đăng Trung (Tài 1411) - Bùi Văn Quê (Tài 1234) - Nguyễn Thanh 
Tuấn (Tài 3673) - Quách Tấn Kiệt (Tài 3608) - Dương Văn Nhiều 
(Tài 3381) - Trương Công Minh (Tài 1968) - Lê Xuân Vũ (Tài 
2573) - Võ Thành Vinh (Tài 4060) - Lê Văn Nữa (Tài 4434) - 
Huỳnh Văn Nào (Tài 4998) - Nguyễn Đăng Phương (Tài 5082) 
- Lương Đình Xuyên (Tài 2258) - Đặng Văn Tuân (Tài 3928) - 
Nguyễn Ngọc Long (Tài 4515)
Đội 27: Nguyễn Văn Thành (Tài 4016) - Nguyễn Chánh Long 
(Tài 3028) - Trần Văn Bắc (Tài 5032) - Đặng Tấn Giang (Tài 
4950) - Nguyễn Trịnh Hoàng (Tài 3702) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 
1220) - Huỳnh Minh Dũng (Tài 3907) - Nguyễn Chánh Long, 
(Tài 3514) - Trương Văn Thức (Tài 1588) - Nguyễn Lê Thế (Tài 
1343) - Dương Tấn Út (Tài 6163) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 3632)
Đội 28: Đoàn Khắc Hà (Tài 1587) - Nguyễn Công Tứ (Tài 3480) - 
Phạm Quốc Vũ (Tài 1771) - Trần Quốc Tiến (Tài 4462) - Nguyễn 
Hữu Long (Tài 1479) - Văn Ngọc Phúc (Tài 6686) - Thạch Minh 
Chánh (Tài 4148) - Danh Hiếu (Tài 1773) - Nguyễn Văn Bô (Tài 
6084) - Đỗ Thanh Nhàn (Tài 1773) - Dương Văn Quang (Tài 
2077) - Phan Kim Huyền (Tài 5079) - Phạm Minh Hiền (Tài 
2082) - Trương Tiến Dũng (Tài 5056) - Nguyễn Văn Xuân (Tài 
6615) - Phạm Văn Phương (Tài 3268)
Đội 29: Vũ Văn Côi (Tài 4086) - Nguyễn Quốc Bảo (Tài 4717) - 
Nguyễn Đức Thắng (Tài 3779) - Vũ Văn Thảo (Tài 3636)
Đội 30: Nguyễn Phúc Hùng (Tài 4011) - Quách Hữu Thực (Tài 
2317) - Hồ Văn Sửu (Tài 4812) - Đái Tân Khoa (Tài 1818) - Lê 
Văn Thành (Tài 6594) - Võ Tuấn Kiệt (Tài 3968) - Nguyễn Minh 
Khôi (Tài 4278) - Châu Long Hùng (Tài 3775) - Giảng Ngọc 
Thương (Tài 3275) - Châu Vũ Linh (Tài 3535) - Trần Quốc Tuấn 
(Tài 3718)
Đội 31: Trình Văn Dân (Tài 4674) - Phan Hải Sơn (Tài 2607) - Lê 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 05/2013

NGUYỄN MINH TÂN  
(Tài 3914 - Đội A9) 

Tài vật: 01 balo và nhiều trang sức vàng
 (Ước tính 50.000.000đ)

VƯƠNG VĂN HÙNG
(Tài 2178 - Đội 72) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ HTC
 (Ước tính 5.000.000đ)

BÙI QUANG NHƯỢNG
(Tài 1434 - Đội 37) 

Tài vật: 01 lap top, 01 màn hình Sony...
 (Ước tính 10.000.000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Minh Hùng (Tài 5122) - Hầu Hữu Đạt (Tài 6141) - Nguyễn Huy 
Cường (Tài 6187) - Đỗ Văn Hồng (Tài 4017) - Nguyễn Thanh Sơn 
(Tài 2607) - Trương Vinh Quang (Tài 4276) 
Đội 32: Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tài 6651) - Nguyễn Ngọc 
Quang (Tài 4212) - Nguyễn Văn Út (Tài 4299) - Võ Mạnh Phi 
(Tài 3441) - Nguyễn Chí Linh (Tài 4323) - Giang Hoa (Tài 3571) 
- Nguyễn Miên (Tài 3706) - Nguyễn Văn Son (Tài 2099)
Đội 33: Ngô Tùng Chu (Tài 4233) - Trần Văn Hùng (Tài 6160) - 
Nguyễn Hữu Thiện (Tài 4821) - Cao Văn Quý (Tài 1466) - Phan 
Đình Tuấn (Tài 3225) - Hoàng Văn Trường (Tài 4200) - Nguyễn 
Xuân Ánh (Tài 4451) - Nguyễn Đông Phương (Tài 3519)
Đội 34: Nguyễn Anh Hào (Tài 2777) - Lê Hữu Phú (Tài Dự bị) 
- Châu Thanh Bình (Tài 3289) - Nguyễn Thành Đô (Tài 2777) - 
Đặng Văn Hà (Tài 4346) - Phan Đăng Long (Tài 2218) - Nguyễn 
Ngọc Châu (Tài 2047)
Đội 35: Ngô Văn Tồn (Tài 2223) - Đoàn Văn Hưởng (Tài 6027) - 
Lê Phương Vũ (Tài 6129) - Nguyễn Văn Phú (Tài 3052) - Nguyễn 
Văn Lợi (Tài 3768) - Phan Thanh Phong (Tài 3080) - Nguyễn 
Quốc Hùng (Tài 2181) - Nguyễn Thanh Quang (Tài 1483) - 
Nguyễn Hoàng Trung (Tài 4313) - Đỗ Ngọc Huy (Tài 3696) - 
Nguyễn Văn Quang (Tài 6027) - Đỗ Hoàng Thiệp (Tài 4987) 
- Hoàng Minh Thái (Tài 3780) - Trần Minh Hoàng (Tài 1343)
Đội 36: Hoàng Đình Nghị (Tài 2095) - Nguyễn Văn Tiên (Tài 
3663) - Nguyễn Thanh Hiền (Tài 2523) - Nguyễn Văn Nguyên 
(Tài 4826) - Tăng Phú Quốc (Tài 5018) - Phan Văn Huấn (Tài 
3542) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) - Chu Hữu Hải (Tài 1748) 
- Nguyễn Phúc Linh (Tài 4125) - Nguyễn Viết Khoa (Tài 4023) - 
Hoàng Đình Nghị (Tài 2095) 
Đội 37: Đặng Văn Viện (Tài 3495) - Bui Quang Nhượng (Tài 
1434) - Nguyễn Kim Anh (Tài 3036) - Lê Thanh Triều (Tài 5039) 
- Trần Viết Luận (Tài 6714) - Dương Quốc Dũng (Tài 4297) - Lê 
Văn Sỹ (Tài 6202) - Trần Phong Viễn (Tài 3036) - Lâm Tấn Sang 
(Tài 6152) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6614)
Đội 38: Cao Thanh Sang (Tài 3807) - Phùng Anh Vũ (Tài 4406) 
- Nguyễn Văn Hên (Tài 3880) - Lương Văn Thảo (Tài 3281) - 
Trần Ngọc Lâm (Tài 2493) - Nguyễn Minh Sang (Tài 3378) - Ngô 
Hoàng Nhã (Tài 6657) - Phạm Văn Lộc (Tài 4309) - Mai Văn 
Quốc Khánh (Tài 4573) - Kiều Kiến Trung (Tài 6509)
Đội 39: Mai Phương Em (Tài 1272) - Nguyễn Thành Đạt (Tài 
4072) - Phạm Huyền Vũ (Tài 3288) - Nguyễn Quang Mạnh (Tài 
6015) - Chu Văn Xuân (Tài 3756) - Trịnh Bá Trắc (Tài 3398)
Đội 40: Kiều Văn Hân (Tài 4118) - Võ Văn Mận (Tài 1300) - 
Phạm Hữu Nghĩa (Tài 6189) - Nguyễn Bình Thái (Tài 1534) - Hồ 
Chương Lộc (Tài 4972) - Phạm Như Ngọc (Tài 3750) - Nguyễn 
Quang Khánh (Tài Dự bị) - Thiều Nam Tấn (Tài 2929) - Nguyễn 
Văn Thành (Tài 3235) - Huỳnh Văn Nhà (Tài 5203) - Nguyễn 
Văn Tài (Tài 3903)
Đội 41: Nguyễn Duy Toàn (Tài 4146) - Đỗ Phú Cường (Tài 1785) - 
Nguyễn Đức Lợi (Tài 1724) - Trần Văn Chiến (Tài 2425) - Nguyễn 
Văn Lập (Tài 1190) - Võ Sĩ Tâm (Tài 3875) - Huỳnh Văn Quý (Tài 
3771) - Võ Phước Thiện (Tài 4231) - Nguyễn Ngọc Trung (Tài 
6545) - Trần Minh Khởi (Tài 6545) - Trần Văn Nhật (Tài 6080) - 
Nguyễn Ngọc Quyên (Tài 4213)
Đội 42: Phạm Thanh Phong (Tài 5022) - Lê Mạnh Cường (Tài 
3188) - Mai Huy Cường (Tài 2079) - Nguyễn Minh Đức (Tài 
1382) - Trần Quang Thúy (Tài 3188) - Hoàng Văn Thánh (Tài 
1875) - Phạm Tiến Duẩn (Tài 3467)
Đội 43: Lưu Quốc Bình (Tài 2306) - Cao Tấn Bửu (Tài 3689) - Võ 
Thanh Sơn (Tài 4784) - Nguyễn Hoàng Sơn (Tài 2531) - Đặng 
Văn Lịu (Tài 1702) - Nguyễn Thế Học (Tài 1151) - Phan Đăng 
Long (Tài 2645) - Lê Quốc Bảo (Tài 2284) - Phùng Gia Tuấn 
(Tài 4673) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 6551) - Huỳnh Thanh Việt 
(Tài 3455) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 3737) - Trương Văn Khải 
(Tài 5145)
Đội 44: Quách Minh Thành (Tài 1285) - Nguyễn Chí Minh (Tài 
1959) - Đỗ Hồng Lạc (Tài 2131) - Phạm Ngọc Sơn (Tài 6006) 
- Nguyễn Hoàng Diệu (Tài 1763) - Phạm Phú Bổn (Tài 6738) 
- Nguyễn Tiến Huy (Tài 1779) - Nguyễn Anh Tùng (Tài 2328) 
- Phạm Hữu Trí (Tài 4071) - Trần Ngọc Thiện (Tài 3857) - Ngô 
Đình Hòa (Tài 4490) - Phạm Văn Sơn (Tài 1868) - Phạm Văn Sơn 
(Tài 1423) - Phạm Ngọc Sơn (Tài 6006)
Đội 45: Lê Văn Hùng (Tài 4990) - Trần Văn Được (Tài 4634) - 
Trần Phi Vũ (Tài 4182) - Phạm Công Sử (Tài 2644) - Lê Văn Út 
(Tài 6010) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4149) - Nguyễn Hồng Sơn 
(Tài 4825) - Trần Dũng (Tài 2204) - Hoàng Công Minh Nhật (Tài 
4076) - Hoàng Công Minh Nhật (Tài 4076) - Hoàng Đức Minh 
(Tài 4168) - Đào Văn Hạnh (Tài 5166) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 
2197) - Giang Quý Bùi (Tài 3387) - Trần Dũng (Tài 2204)
Đội 46: Nguyễn Tấn Dũng (Tài 4626) - Đặng Văn Hùng (Tài 
4229) - Nguyễn Đức Dũng (Tài 4666) - Nguyễn Văn Tươi (Tài 
4988) - Lê Quang Vinh (Tài 2588) - Huỳnh Thanh Sang (Tài 
3568) - Phan Công Chức (Tài 2789) 
Đội 47: Trương Văn Khải (Tài 5145) - Nguyễn Thanh Phương 
(Tài 2291) - Trịnh Minh Tấn (Tài 6585) - Nguyễn Ngọc Chí Hiền 
(Tài 4872) - Đinh Văn Lưu (Tài 3985) - Phạm Ngọc Hiệp (Tài 
4391) - Ngô Bạch Hùng (Tài 2326) - Mai Xuân Thanh (Tài 1333) - 
Nguyễn Thanh Phương (Tài 1369) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 4022) 
- Nguyễn Tấn Lợi (Tài 1871) - Đoàn Văn Thanh Giàu (Tài 4995)
Đội 48: Trương Anh Tuấn (Tài 4364) - Nguyễn Hữu Phú (Tài 
2298) - Đặng Đình Dũng (Tài 3435) - Phạm Thanh Sang (Tài 
4651) - Trương Anh Tuấn (Tài 4361) - Math Yusoh (Tài 4635) 
- Nguyễn Thanh Dân (Tài 1787) - Phạm Văn Bình (Tài 2444) - 
Trương Quốc Vũ (Tài 2327)
Đội 49: Trần Đăng Khoa (Tài 4460) - Lê Đình Tùng (Tài 1717) - 
Phan Tấn Hào (Tài 6106)
Đội 50: Nguyễn Bình Phương (Tài 4589) - Nguyễn Đại Hòa (Tài 
6573) - Phạm Văn Chiến (Tài 4465) - Chung Phước Hòa (Tài 
6550) - Tạ Kim Bình (Tài 1146) - Trần Văn Phước (Tài 3230) 
- Trần Hoàng Giang (Tài 1311) - Trần Văn Thành (Tài 1327) - 
Nguyễn Thanh Thuận (Tài 5497) - Lê Long Hải (Tài 6180) - Võ 
Anh Hải (Tài 1321)
Đội 51: Nguyễn Thế Anh (Tài 3479) - Tô Quốc Phong (Tài 3930) 
- Đào Văn Thật (Tài 6536) - Nguyễn Duy Khang (Tài 4834) - 

Nguyễn Hồng Phong (Tài 3098) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 1860) 
- Trương Tấn Đạt (Tài 1246) - Nguyễn Sỹ Hạnh (Tài 1451) - 
Nguyễn Văn Trường (Tài 6656) - Hàn Khắc Sinh (Tài 1345) - 
Nguyễn Trọng Quốc Nam (Tài 4600) - Phạm Thanh Khuyên (Tài 
1926) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 1562)
Đội 52: Nguyễn Thanh Tòng (Tài 4502)
Đội 53: Dương Văn Tiền (Tài 2541) - Lê Quang Lâm (Tài 6567) 
- Nguyễn Thanh Sơn (Tài 4531) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 1226) - 
Trần Phát Tài (Tài 6775) - Phan Thanh Hải (Tài 5090) - Nguyễn 
Văn Phong (Tài 2757) - Nguyễn Xuân Chính (Tài 6001) - Trần 
Hoàng Linh (Tài 2694) - Trương Trọng Hiếu (Tài 4342) - Mai 
Quốc Nông (Tài 4488) - Nguyễn Hữu Quyết (Tài 2931)
Đội 54: Nguyễn Quốc Trung (Tài 2091) - Lý Phước Vinh (Tài 
3871) - Nguyễn Quốc Thắng (Tài 1346) - Nguyễn Trần Hiệp (Tài 
5221)
Đội 55: Nguyễn Huỳnh Quân (Tài 3631) - Phạm Mạnh Cường 
(Tài 4880) - Phạm Quốc Khánh (Tài 4480) - Nguyễn Quốc Hải 
(Tài 1485) - Nguyễn Sơn Lâm (Tài 1485) - Nguyễn Vũ Duyên Hải 
(Tài 1388) - Nguyễn Huỳnh Quân (Tài 3631) - Nguyễn Văn Thu 
(Tài 5015) - Bùi Xuân Tuyến (Tài 2538) - Kiều Văn Thụ (Tài 1812) 
- Trần Minh Hiệp (Tài 2357) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4563) - 
Trần Văn Bách (Tài 6123) - La Thế Bảo (Tài 1828) - Phạm Hữu 
Tuân (Tài 4228) - Trương Thành Hiển (Tài 6055) - Phạm Hồng 
Như (Tài 6097) - Lê Văn Hiệp (Tài 6751) - Bùi Đình Huy (Tài 
1160) - Nguyễn Quốc Hải (Tài 1485)
Đội 56: Huỳnh Thanh Luân (Tài 5149) - Lê Tấn Thương (Tài 
3110) - Đoàn Xuân Cảnh (Tài 2052) - Châu Hoàng Huy (Tài 
6777) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 3466) - Châu Kim Tuấn (Tài 3511) 
- Nguyễn Tấn Quốc (Tài 5050) - Đỗ Thanh Thọ (Tài 3346) - Đoàn 
Xuân Cảnh (Tài 2052)
Đội 57: Nguyễn Phúc Hưng (Tài 6669) - Giang Sơn Minh Triết 
(Tài 4842) - Trương Văn Phúc (Tài 1282) - Lê Hoàng Thành (Tài 
4045) - Hoàng Văn Điện (Tài 3650) - Nguyễn Minh Hùng (Tài 
2950)
Đội 58: Vũ Anh Tú (Tài 4599) - Lai Nghiệp Sơ (Tài 3842) - 
Nguyễn Văn Phụng (Tài 6611) - Đinh Viết Linh (Tài 5224) - Võ 
Nguyễn Huy Nguyên (Tài 2171) - Nguyễn Cảnh Trung (Tài 2717) 
- Trần Ngọc Tài (Tài 1558) - Lê Văn Phú (Tài 3842) - Bùi Tòng 
Phong (Tài 4917)
Đội 59: Nguyễn Văn Phước (Tài 2424) - Thạch Rọt Sô Phia (Tài 
6773) - Huỳnh Văn Giàu (Tài 2472) - Võ Văn Trường (Tài 4065) 
- Nguyễn Tường Vân (Tài 0992) - Lê Thanh Phong (Tài 3504) - 
Nguyễn Thanh Thịnh (Tài 3502)
Đội 60: Ngô Thanh Nam (Tài 3749) - Đặng Trung Nghĩa (Tài 
6696) - Huỳnh Quốc Huy (Tài 2093) - Nguyễn Hà Giang (Tài 
6556) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 1181) - Trần Hoàng Mỹ (Tài 
1989) - Nguyễn Đức Nhuận (Tài 1301) - Nguyễn Hoài Giang 
(Tài 6556) - Huỳnh Minh Thiện (Tài 1129) - Phan Minh Phố 
(Tài 2140)
Đội 61: Lê Thị Thanh Thúy (Tài 1799) - Nguyễn Hiếu Thuận 
(Tài 2763) - Đinh Văn Nghĩa (Tài 1958) - Hoàng Tiến Đạt (Tài 
6520) - Trần Phương Châu Toàn (Tài 4382) - Võ Lê Nhân (Tài 
2390) - Huỳnh Một (Tài 6050) - Lê Thái Sơn (Tài 3520) - Đoàn 
Ngọc Trung (Tài 5227) - Đinh Văn Nghĩa (Tài 1958) - Nguyễn 
Hiếu Thuận (Tài 2763) - Vũ Hoàng Thành (Tài 3508) - Nguyễn 
Văn Công (Tài 6746) - Bùi Đức Hạnh (Tài 3735) - Nguyễn Văn 
Lộc (Tài 5052) - Phạm Văn Duyên (Tài 4703)
Đội 62: Đỗ Văn Quơn (Tài 6025) - Nguyễn Văn Hạnh (Tài 4800) 
- Vương Thế Lực (Tài 1880) - Trương Công Trường (Tài 1287) - 
Bùi Huy Hoàng (Tài 3826) - Phạm Văn Huy (Tài 4508) - Nguyễn 
Ngọc Phi (Tài 4544) - Nguyễn Văn Châu (Tài 1970) - Phạm Văn 
Sinh (Tài 2515) - Phạm Thanh Huy (Tài 3805) - Đàm Minh Trí 
(Tài 5198) - Trần Quang Vũ (Tài 1251) - Nguyễn Hồng Phúc (Tài 
2208) - Nguyễn Thanh Nhàn (Tài 1970) - Mạc Văn Phước (Tài 
3826) - Nguyễn Thái Bình (Tài 4975) - Lê Xuân Thùy (Tài 3805) 
- Lê Thành Tiến (Tài 6532) 
Đội 63: Nguyễn Hoàng An (Tài 2941) - Lê Hoàng Châu (Tài 
3788) - Nguyễn Mạnh Thương (Tài 2348) - Lê Tấn Lộc (Tài Dự bị) 
- Nguyễn Thái Thuận (Tài 2050) - Nguyễn Văn Thụy (Tài 1178) - 
Lê Hồng Tưởng (Tài 6118) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 1990)
Đội 64: Lê Bá Hiền (Tài 5056) - Lương Phước Thọ (Tài 1946) - 
Trương Nguyễn Hoài Nghĩa (Tài 6728) - Lê Minh Tân (Tài 2627) 
- Đỗ Cao Trí (Tài 1987) - Lý Văn Hiệp (Tài 1906) - Lê Thành Tài 
(Tài 4918) - Lê Văn Toàn (Tài 2046) - Mai Hoàng Liêm (Tài 6735)
Đội 65: Nguyễn Văn Giang (Tài 1907) - Trần Văn Luông (Tài 
1894) - Mai Văn Lực (Tài 4027) - Lưu Cao Trí (Tài 1973) - Phạm 
Hoàng Dũng (Tài 4083) - Nguyễn Văn Bình (Tài 2382) - Nguyễn 
Thế Hiển (Tài 4761) - Lê Anh Nhựt (Tài 2154) - Đặng Hoàng 
Nam (Tài 4763) - Đàm Thanh Sơn (Tài 1557) - Nguyễn Thanh 
Hồng (Tài 4782) - Phạm Văn Được (Tài 6138) - Trịnh Văn Báu 
(Tài 2700) - Ngô Văn Siểu (Tài 4805) - Đặng Văn Hải (Tài 4300) 
- Trần Văn Giang (Tài 2382) - Nguyễn Hữu Dũng (Tài 3426)
Đội 66: Nguyễn Văn Quyết (Tài 6768) - Phạm Văn Hạnh (Tài 
4314) - Hà Xuân Hùng (Tài 3090) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 6679) - 
Đỗ Vĩnh Huy (Tài 2335) - Phạm Như Mạnh (Tài 4399) - Nguyễn 
Ngọc Nghiệp (Tài 4953) - Hoàng Đình Ba (Tài 3793)
Đội 67: Bùi Văn Khu (Tài 4255) - Lạc Hùng (Tài 1385) - Đặng Bá 
Trung (Tài 2294) - Tạ Minh Tùng (Tài 2098) - Nguyễn Tuấn Khải 
(Tài 4989) - Mai Văn Thắng (Tài 2572) - Nguyễn Ngọc Luyện (Tài 
2367) - Tô Quốc Dũng (Tài 4219) - Nguyễn Văn Vinh (Tài 2321)
Đội 68: Nguyễn Văn Hiệp (Tài 4973) - Nguyễn Hoàng Tấn (Tài 
Dự bị) - Hà Duy Hiếu (Tài 2040) - Ngô Đồng Tiến (Tài 1454) - 
Trần Nam Phước (Tài 1582)
Đội 69: Phan Minh Thừa (Tài 4154) - Phạm Văn Bính (Tài 2910) 
- Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4151) - Ngô Quang Hiển (Tài 6592) 
- Phạm Văn Huynh (Tài 3854) - Nguyễn Văn Huyền (Tài 2767) - 
Phan Đình Thừa (Tài 4154) - Phan Gia Bình (Tài 3693)
Đội 70: Lê Thanh Quy (Tài 2286) - Phạm Thanh Sang (Tài 5038) 
- Nguyễn Thành Tân (Tài 2947) - Nguyễn Thành Dư (Tài 3891) - 
Trần Quốc Hải (Tài 6528)
Đội 71: Châu Thiện Toàn (Tài 3392) - Vưu Hớn Minh (Tài 6079) - 
Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 4337) - Hồ Nhật Quang (Tài 2244) - Đào 
Thanh Tâm (Tài 2414) - Đào Lập Quốc (Tài 2737) - Võ Thành 

Công (Tài 3908) - Võ Tần Công Tâm (Tài 3056) - Trần Hoàng 
Nam (Tài 6569)
Đội A1: Trần Minh Thái (Tài 1306) - Nguyễn Phú Lộc (Tài 3885) 
- Nguyễn Văn Coi (Tài 6119) - Hoàng Phát Minh (Tài 6570) - 
Phạm Quốc Bảo (Tài 2360) - Vũ Tiến Dũng (Tài 3991) - Nguyễn 
Phát Đạt (Tài 2103)
Đội A2: Lê Duy Tâm (Tài 3910) - Nghiêm Tấn Tài (Tài 4165) 
- Chung Thái Châu (Tài Dự bị) - Trương Văn Quá (Tài 2320) - 
Nguyễn Thanh Sang (Tài 4705) - Nguyễn Hải (Tài 2214) - Nhâm 
Vĩ Xương (Tài 2215) - Trương Công Thân (Tài 2302) - Nguyễn 
Văn Dứt (Tài 2411) - Trần Nguyên Hạnh (Tài 6672) - Phạm Ngọc 
Châu (Tài 2400) - Nguyễn Kim Tùng (Tài 2507) - Đậu Đức Sơn 
(Tài 4739) - Trịnh Hoàng Hải (Tài 2216) - Nguyễn Phước Hải 
(Tài 2216)
Đội A3: Đàng Năng Hiền (Tài 2421) - Hồ Đắc Trường (Tài 2447) 
- Nguyễn Văn Sơn (Tài 2441) - Đoàn Văn Mạnh (Tài 2232) - 
Nguyễn Ngọc Hậu (Tài 3979) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 6105) 
- Đặng Phi Hùng (Tài 2339) - Nguyễn Lý Sang (Tài 4585) - Đào 
Xuân Hiền (Tài 4138) - Nguyễn Sơn Bình (Tài 2416) - Lê Xuân 
Thuần (Tài 2448)
Đội A4: Lê Thanh Hiếu (Tài 3684) - Tăng Tuấn Hào (Tài 6691) 
- Nguyễn Văn Sơn (Tài 4841) - Nguyễn Trung Long (Tài 3978) 
- Nguyễn Hoàng Minh (Tài 2486) - Trần Văn Chung Trung (Tài 
4827) - Đỗ Thanh Phong (Tài 4202) - Nguyễn Hương Tùng (Tài 
3987) - Tăng Tuấn Hào (Tài 6691) - Trần Văn Luật (Tài 4594)
Đội A5: Nguyễn Thy Hoàng Thọ (Tài 2726) - Chu Văn Mai (Tài 
3416) - Trần Mỹ Thuận (Tài 2707) - Nguyễn Văn Bình (Tài 4560) 
- Nguyễn Hoàng Dũng (Tài 2722) - Nguyễn Văn Công (Tài 4319) 
- Nguyễn Hữu Hiền (Tài 3799) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 2676) - 
Trần Hoài Phương (Tài 3439) - Võ Văn Triều (Tài 6147) - Trương 
Phước Lộc (Tài 3416)
Đội A6: Võ Ngọc Chuẩn (Tài 4669) - Nguyễn Trần Ngọc Phú Lâm 
(Tài 2780) - Trần Xuân Thủy (Tài 4422) - Nguyễn Tấn Tài (Tài 
4615) - Nguyễn Đình Thắng (Tài 4742) - Nguyễn Trung Chính 
(Tài 3404) - Phạm Hữu Thanh (Tài 3989) - Trần Văn Hiệp (Tài 
4682) - Nguyễn Văn Hữu Hạnh (Tài 2801) - Ngô Văn Hảo (Tài 
2790)
Đội A7: Đỗ Thanh Tùng (Tài 6634) - Lục Đình Trung (Tài 3294) 
- Mai Văn Điện (Tài 4340) - Nguyễn Văn Châu (Tài 4764) - Lê 
Quang Trường (Tài 4311) - Ngô Minh Nhân (Tài 4547) - Đỗ 
Thanh Tùng (Tài 6634) - Huỳnh Thanh Tâm (Tài 3874) - Nguyễn 
Văn Quyền (Tài 0998) - Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 1432) - Ngô 
Văn Nguyên (Tài 4765) - Võ Đông Sơ (Tài 4860) - Huỳnh Công 
Hiếu (Tài 3087)
Đội A8: Lê Đức Trình (Tài 2871) - Trần Văn Dũng (Tài 4098) - 
Trương Văn Thời (Tài 2865) - Huỳnh Văn Minh (Tài 4334) - Đinh 
Duy Luận (Tài 4104) - Nguyễn Hữu Trường (Tài 4332) - Trương 
Văn Giao (Tài 6195) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 6022) - Lê Khắc 
Lĩnh (Tài 2867) - Đặng Xuân Nguyên (Tài 4082) - Mai Văn Hà 
(Tài 2873)
Đội A9: Trần Doãn Trọng (Tài 3911) - Nguyễn Minh Tân (Tài 
3914) - Đoàn Hồng Phương (Tài 3783) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 
4180) - Nguyễn Phước Hoàng (Tài 4117) - Lê Đức Hiền (Tài 
2949) - Cao Xuân Tuấn (Tài 4568) - Võ Phước Tùng (Tài 2949) 
Đội A10: Trần Văn Hiền (Tài 1494) - Phạm Thanh Hồng (Tài 
3722) - Đỗ Ái Quốc (Tài 2508) - Ngô Thanh Hùng (Tài 3836) - 
Dương Hoàng Sơn (Tài 4649) - Gia Quý Cường (Tài 3002) - Trần 
Văn Út (Tài 4447) - Bùi Văn Sơn (Tài 2972) - Trần Thiên Phúc 
(Tài 4267) - Nguyễn Quốc Việt (Tài 4710) - Lê Thanh Tâm (Tài 
4471) - Trần Thêm Phú (Tài 6789) - Ngô Thanh Quốc (Tài 3687)
Đội A11: Cao Vũ Linh (Tài 1822) - Dương Chí Cường (Tài 4287) 
- Lê Văn An (Tài 2517) - Phạm Văn Chát (Tài 2226) - Nguyễn 
Văn Bắc (Tài 4616) - Lâm Cao Cường (Tài 6607) - Võ Hữu Hạnh 
(Tài 4747)
Đội A12: Phạm Thanh Tùng (Tài 1433) - Nguyễn Đăng Dương 
(Tài Dự bị) - Lê Thế Long (Tài 2513) - Phạm Thị Địa (Tài 3478) - 
Trần Thái Bình (Tài 2872) - Nguyễn Hoàng Son (Tài 3409)
Đội BD1: Lưu Trung Tá (Tài 4899) - Phạm Văn Duân (Tài 1114) - 
Trần Minh Lâm (Tài 1136) - Lê Vũ Phương (Tài 2193)
Đội BD2: Nguyễn Hùng (Tài 1231) - Phạm Viết Thanh Bình (Tài 
1110) - Bùi Văn Quân (Tài 1723) - Trần Thanh Tuấn (Tài 1124) - 
Trần Quang Khải (Tài 1326)
Đội BD3: Vũ Văn Trung (Tài 1598) - Đoàn Văn Sơn (Tài 2250) - 
Nguyễn Ngọc Thành (Tài 1371)
Đội BD4: Trương Phước Vũ (Tài 2533) - Đỗ Hữu Quý (Tài 2701)
Đội BD6: Trần Thế An (Tài 1116) - Nguyễn Tấn Lộc (Tài 2666) 
- Võ Hoàng Minh (Tài 2661) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 5176) - 
Đỗ Văn Phố  (Tài 1116) - Vũ Văn Mạnh (Tài 4886)
Đội ĐN1: Châu Thành Huy (Tài 4731) - Đinh Hữu Vệ (Tài 2029) 
- Trần Văn Phương (Tài 2602) - Nguyễn Thiên Đức (Tài 2006) 
- Hoàng Quốc Long (Tài 2113) - Trần Văn Sừng (Tài 2029) - Lê 
Văn Công (Tài 2010)
Đội ĐN2: Nguyễn Minh Trí (Tài 2469) - Trần Tiến Dương (Tài 
2003) - Đỗ Quang Bảo (Tài 2016) - Trần Khánh (Tài 2338) - 
Nguyễn Hải Tuấn (Tài 2020) - Trần Văn Luyến (Tài 3865) - Lương 
Văn Giap Tý (Tài 2012) - Vũ Văn Đạt (Tài 2138)
Đội ĐN3: Trương Vũ Vinh (Tài 4009) - Phạm Hồng Thái  (Tài 
2114) - Nguyễn Phong Phú (Tài 2148)
Đội ĐN4: Phan Huỳnh Long (Tài 4030) - Trần Tấn Hưng (Tài 
2986) - Nguyễn Hữu Hùng (Tài 2278) - Trương Tuấn Hải (Tài 
2279) - Ngô Gio Linh (Tài 2280) - Nguyễn Bảo Dũng (Tài 5178) 
- Trần Tấn Hưng (Tài 6100) - Nguyễn Phạm Ngọc (Tài 2014)
Đội G1: Đoàn Minh Khánh (Tài 4388) - Nguyễn Thanh Long 
(Tài 3573) - Huỳnh Thanh Vũ (Tài 4752) - Nguyễn Văn Cư (Tài 
4639) - Đỗ Minh Lâm (Tài 6092) - Nguyễn Văn Chấp (Tài 4866) 
- Trương Quang Diệp (Tài 4754) - Ngô Văn Phước (Tài 4780) 
- Nguyễn Văn Láng (Tài 4890) - Trương Nguyễn Anh Vũ (Tài 
4842) - Nguyễn Văn Chấp (Tài 3858) - Phạm Minh Dũng (Tài 
4745) - Trần Thanh Liêm (Tài 3444) 
Đội G2: Lê Huy Vũ (Tài 4715) - Nguyễn Thị Quốc Cẩm (Tài 
4670) - Cao Minh Bình (Tài 4653) - Trần Đại Liêm (Tài 3420) - 
Nguyễn Trung Lập (Tài 3565) - Đặng Văn Dũng (Tài 3550) - Bùi 
Thanh Tùng (Tài 4491)
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Tổ quốc tôi thênh thang nghìn dặm đất
Bốn ngàn năm rạng rỡ giống Tiên Rồng
Tổ quốc tôi mênh mông nghìn dặm biển
Mấy ngàn đời khai phá Biển Đông

Tôi, người lính lần đầu ra biển cả
Biết quê hương có đảo nổi, bãi chìm
Vì biển đảo tôi góp từng viên đá
Trường Sa rất gần, sóng vỗ trong tim

Tổ quốc tôi những người con dũng cảm
Vững ngọn cờ dẫu máu đẫm Gạc Ma
Mặc bốn phía giặc điên cuồng nổ súng
Vẫn bi hùng khúc hát Tiến quân ca

Ta còn đó Song Tử Tây, Nam Yết
Sơn Ca, Sinh Tồn bền gốc phong ba*
Chim về đậu yên bình trên bão táp*
Sóng vẫn hoài vỗ nhịp dưới Đê Ka 

Trường Sa ơi trong từng giây từng phút
Trời trong hơn và biển cũng xanh hơn
Một dãi cát cũng tạo hình tổ quốc
Khúc quân ca dành tặng lính tiền đồn

Ta lại hát bài ngợi ca tổ quốc
“… Biển này của ta, đảo này của ta…”
Để thêm ấm tình đất liền biển đảo
Của triệu tấm lòng yêu lắm Trường Sa. 

Yêu lắm Trường Sa

Bài thơ Yêu lắm Trường Sa của Vạn Lý sáng 
tác trong chuyến công tác thăm và làm việc 
tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1  
tháng 5/2013. Bài thơ được giải Ba cuộc thi 
sáng tác “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo 
quê hương - 2013”.
   * Phong ba, bão táp: hai loài cây phổ biến 
trên quần đảo Trường Sa, có sức chịu đựng 
tốt bão tố
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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

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

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 
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

  VĂN PHÒNG TAXI VINASUN 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 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
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DUY HIỀN

Mưa taxi!

Thành phố HCM là một trung 
tâm kinh tế chính trị văn hóa 
xã hội lớn nhất nhì nước, có 

nhiều công ty hoạt động kinh doanh 
vận tải hành khách bằng taxi. Trong 
số những “ông lớn” trong lĩnh vực 
này thì Vinasun đứng đầu. Tổng 
số xe taxi tại thành phố khoảng 
10.700 chiếc, riêng Vinasun Taxi có 
trên 4200 xe nhưng vào những ngày 
này thật khó mà tìm được xe nhanh 
chóng. Có lúc bạn phải gọi nhiều 
lần về tổng đài và chờ hàng tiếng 
đồng hồ. Thuật ngữ kinh doanh 
taxi gọi là “cháy xe”.  Tôi đã được 
chứng kiến cảnh nhiều khách hàng 
do chờ đợi quá lâu không có xe rất 
bực bội có những lời lẽ không được 
bình tĩnh cho lắm. Có cặp vợ chồng 
chờ xe lâu không được bực quá cự 
nự nhau.
   Người vợ: Em đã nói anh đi gắn 
máy cho tiện anh cứ một mực đòi 
đi taxi.
   Người chồng: Đi taxi không ướt 

và an tòan, đến tiệc mà ướt hết thì 
ra gì?
   Người vợ:  Nếu đi gắn máy thì tới 
lâu rồi, chờ ở đây biết chừng nào 
mới có xe?
   Người chồng: Mọi ngày gọi là có 
ngay, nay mưa mới thế. Nhiều người 
đi thì phải chờ thôi. Em cứ yên tâm, 
đám cưới mời 18 giờ 30 nhưng nhập 
tiệc phải trên 19 giờ 30  . . . 
   Tôi cũng trong tâm trạng chờ xe 
nên rất sốt ruột, không thể gọi ở đây, 
tôi bèn dời đến chỗ khác nơi có 
điểm xếp tài của Vinasun Taxi, mọi 
ngày xe đậu trắng bãi nhưng hôm 
nay xe vừa ghé là có khách đi ngay. 
Có một chiếc trờ tới, lái xe mở cửa 
nhưng tôi mừng hụt vì đã có một 
cậu bé nhào tới: Bác ơi nhường cho 
cháu đi trước, cháu phải đón mẹ đi 
đám cưới, không khéo trễ mất. Bác 
có ướt chút ít không sao. Mẹ cháu 
bị ướt nhòe hết phấn son dự tiệc 
thì bất tiện lắm. Nhiều người tranh 
nhau đi trước, nếu không có nhân 

Những ngày nắng 
nóng cũng qua 

đi ,  khi  những 
cơn mưa giông 

bất chợt ào đến 
mặc dù bản t in 
dự báo thời  t iế t 
của đài  t ruyền 

hình đã báo 
t rước nhưng 

cũng chẳng thể 
ngờ. Cây xanh 

t rên đường phố 
bị  g ió mưa quất 

cho tơ i  bời , 
nhiều cây lớn bật 

gốc gây cản t rở 
giao thông. Các 

t iệc cưới ,  hỏi , 
hoan hỉ  d iễn ra 

đúng vào lúc t rờ i 
nổi  cơn giông 

tố,  phương t iện 
tốt  nhất lúc này 

là tax i .  Nhưng 
những lúc này 
gọi  được một 

cuộc tax i  th ì  thật 
là hạnh phúc.
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viên điều hành khôn 
khéo can thiệp thì đã 
xảy ra xung đột. Có 
những người không 
kiềm chế được: Mọi 
hôm thì “cảo” khắp 
thành phố, nay mưa 
được thể bày đặt . . . 
   Rồi cuối cùng tôi 
cũng lên được xe 
Vinasun Taxi. Tài 
xế còn trẻ tuy mệt 
nhưng vẫn tươi tỉnh 
chào hỏi tôi rất lịch 
sự.  Tôi cho anh biết 
nơi tôi đến là Nhà 
hàng khách sạn tiệc 
cưới  Adola anh vui 
vẻ nói: Từ chiều đến 
giờ anh chạy đến đó 
bốn cuộc rồi, mấy 
hôm nay mưa nên 
lượng khách đông, 
không có đủ xe. 
Chạy hơi mệt nhưng 

vui vì có thu nhập khá. Tôi hỏi bình 
thường anh thu nhập bao nhiêu? Anh 
nói khoảng gần 7 triệu, nhưng nếu cứ 
như những ngày này thì thu nhập sẽ 
cao hơn nhiều. Anh giải thích cho tôi 
biết nghề lái taxi nếu muốn sống được 
phải yêu nghề, chịu khó và tinh nhanh. 
Những dịp lễ - tết, nhất là Tết Âm lịch 
và đầu mùa mưa thì sống khỏe... Anh 
biết không: những cơn mưa này bọn 
em gọi là “mưa taxi”. 
   Một xe gắn máy đi ngược chiều ép sát 
vào thành xe, anh ta thắng gấp, người 
lái xe gắn máy do đường trơn đã ngã 
vội lồm cồm dựng xe dậy. Tôi nhắc anh 
nên cẩn thận vì trời mưa đường trơn, 
nếu không khéo sẽ gây ra tai nạn... 
Anh khẽ gật đầu đồng ý.
   Tôi đến tiệc cưới khi hai họ bước 
lên sân khấu chuẩn bị làm lễ. Người 
tôi khô ráo, không bị nước mưa lại ngồi 
vào bàn có nhiều bạn quen nên tâm 
trạng rất thỏai mái . . . Cảm ơn cuộc 
taxi đúng lúc và anh bạn lái xe vui tính 
cho tôi biết thế nào là “Mưa taxi” 

Ngày 8/5/2013 
lãnh đạo công ty 

đã ra quyết định khen 
thưởng cho 2 lái xe 
thuộc chi nhánh Vũng 
Tàu khi hai bác tài là 
Nguyễn Phú Hòa (tài 
dự bị đội VT1) và Trần 
Quốc Cường (tài 2841 
đội VT4) phát hiện tài 
sản khách bỏ quên đã 
nhanh chóng trao trả 
lại cho hành khách. 
Mỗi phần quà bao 
gồm giấy khen và tiền 
thưởng 200.000đ.
   Sự việc xảy ra 
vào lúc 19 giờ ngày 
27/4/2013, khách 
hàng tên Huệ gọi điện 
báo tổng đài có bắt 
taxi đi từ Gành Hào 
về 28 Phan Văn Trị, 
đường Thùy Vân, P.2, 
TP. Vũng Tàu đã để 
quên trên xe chiếc túi 
trong đó có 12 triệu 
đồng, 1 chiếc điện 
thoại Sony Ericson, nữ 
trang, thẻ ATM, giấy tờ 
tùy thân. Nhận được 
thông tin đài phát, 
tài xế Nguyễn Phú 
Hòa (lái xe dự bị đội 
VT1 nhưng chạy tăng 
cường tài 2812 thuộc 
đội VT3) đã báo ngay cho tổng đài mình là người phục vụ cuốc 
khách trên, vừa phát hiện chiếc túi và đang giữ trong xe. Sau đó 
anh nhanh chóng mang về chi nhánh giao cho tổng đài trao trả 
lại cho khách. 
   Tiếp đó, 8 giờ 30 phút ngày 1/5/2013 khách hàng tên Tâm gọi 
lên tổng đài nhờ tìm giúp chiếc Ipad để quên trên xe 7 chỗ khi 
đi từ số 2 Nguyễn Chí Thanh về địa chỉ 90 đường Hạ Long, P.2, 
TP. Vũng Tàu. Tổng đài vừa phát đi nội dung, tài xế Trần Quốc 
Cường (Tài 2841, đội VT4) phản hồi ngay đã phát hiện chiếc 
Ipad còn trên xe. Cùng ngày, anh Cường đã trao trả tài sản cho 
khách có sự chứng kiến của cán bộ pháp chế cùng bộ phận tổng 
đài.                                                                                    M.N.

Khen thưởng 2 tài xế CN Vũng Tàu

Ông Lương Hữu Phước - Giám đốc chi nhánh Vũng 
Tàu trao bằng khen cho lái xe Nguyễn Phú Hòa

Lái xe Trần Quốc Cường trả Ipad cho khách hàng
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH
1 Vòng Văn Chung 2061 BD1 Trả 13.200.000 VNĐ + Túi xách hành lý
2 Ngô Minh Hân 4205 18 Trả 40.000.000 VNĐ + Laptop Gateway
3 Nguyễn Phúc Hùng 4011 30 Trả Túi xách + 2 sổ tiết kiệm + 20.000.000 VNĐ
4 Đỗ Văn Tuấn 5109 10 Trả ĐTDĐ Galaxy S4, 10 thẻ ATM và 1.500.000đ
5 Trần Văn Giang 2382 65 Trả  2 lần: 12.270.000 VNĐ và Laptop Dell
6 Nguyễn Tiến Vũ 3491 G2 Trả Laptop + ĐTDĐ iPhone
7 Phạm Quốc Khánh 4480 55 Trả ĐTDĐ Nokia E71 + ĐTDĐ Iphone 4S
8 Nguyễn Thành Hiệp 5133 A9 Trả ĐTDĐ iPhone 5
9 Nguyễn Văn Định 6663 67 Trả ĐTDĐ iPhone 5
10 Nguyễn Văn Toàn 3849 G2 Trả ĐTDĐ iPhone 5
11 Dương Hoàng Quốc 1874 15 Trả ĐTDĐ iPhone 4 + thẻ ATM + visa card
12 Phạm Minh Hiền 2082 28 Trả Lap top + vali hành lý
13 Nguyễn Cửu Lộc 4028 A7 Trả Laptop + vali hành lý
14 Hoàng Đình Nghị 2095 36 Trả 3 lần: 2 valy + ĐTDĐ Nokia E72 + ĐTDĐ Nokia

STT HỌ VÀ TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM
1 Nguyễn Cao M… G2 Dùng hung khí đánh đồng nghiệp tại điểm xếp tài Sân Bay TSN
2 Lê Hoàng Ng… 6 Cố ý chiếm giữ tài sản của khách hàng
3 Nguyễn Văn H… A8 Đánhh đồng nghiệp tại Điểm xếp tài Moven Pick
4 Nguyễn Quang C… 35 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ (KD không hiệu quả)
5 Hồ Công S… 52 Không hợp tác với BCH Đội khi bị va quẹt, không nộp doanh thu
6 Trần Tuấn A… 30 Không hoàn thành nhiệm vụ (KD không hiệu quả, không nộp DT)
7 Dương Phước Tr… 70 Không hoàn thành NV (KD không hiệu quả, không về Đội giao ca)
8 Thái Hữu Kh… 43 Không hoàn thành nhiệm vụ (KD không hiệu quả, không nộp DT)
9 Nguyễn Đức T… 62 Gây với Bảo vệ TTTM Parkson Trường Sơn; bỏ việc trong thời gian dài
10 Hoàng Anh Th… 47 Không hoàn thành nhiệm vụ được giao (kinh doanh không hiệu quả)
11 Trần Đình Kh… Khai.t ĐTT Vi phạm ĐH tại Sân bay làm Lái xe xỉa tài, mất đoàn kết nội bộ
12 Nguyễn Dác Th… 15 Giành khách, cố ý dùng hung khí gây thương tích cho đồng nghiệp
13 Lại Đình Q… 47 Gian lận DT (đi đồng hồ nhưng báo đài đi giá để hưởng chênh lệch)
14 Trịnh Đình Th… 60 Hành vi thiếu VH, xúc phạm KH ảnh hưởng đến uy tín Công ty
15 Hồ Văn Tr… 43 Không hoàn thành nhiệm vụ (KD không hiệu quả, không nộp DT)
16 Lê Minh T… Pháp chế Không hoàn thành nhiệm vụ giao
17 Nguyễn Xuân Tr… Pháp chế Không hoàn thành nhiệm vụ giao

   Trong Tháng 06/ 2013 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 465 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 47.700.000 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

   Trong tháng 05/2013, 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 17 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



   Hai thằng đứng đầu đường gọi taxi. 1 thằng ra 
hỏi :
- Anh ơi 1 mình em đi từ đây ra ga Sài Gòn hết 
bao nhiu tiền?
- Khoảng 60.000 đồng
- Vậy cho cả thằng này đi thì hết bao nhiêu ạ?
- Cũng 60.000 đồng luôn.
- Thôi cám ơn anh, em không đi nữa đâu.
   Rồi quay sang nói với thằng kia :
- Mày thấy chưa, tao đã nói mày không đáng 1 
xu mà.

Không đáng một xu

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 7 - Soá 34)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 35)

Bút Tre bình luận:
Chỉ cần gắn cái bảng tên

Mà sao anh lại cứ quên thế này
Có cái chuyện nhỏ, nhắc hoài

Phạt cho một phát nhớ ngay, nghen bồ!

Lỗi vi phạm: Lái xe không gắn bảng tên theo quy định.

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



 . 

Tòa nhà VINASUN TOWER - 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 277 178 - Fax: (08) 39 526 410 - Email: contact@vinasuntaxi.com

www.vinasuntaxi.com


