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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 08/2013.

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

- Vạn Lý
- Võ Trung Hưng

BAN BIÊN TẬP

Xây dựng thương hiệu
Sự sống còn của doanh nghiệp

Gian truân nghề
điều hành điểm tiếp thị

Chuyện nhỏ... mà không nhỏ

Xây nhà nhờ “liều”
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Tự hào tham gia
Giải Vô Lăng Vàng - Lần I
Lái xe bằng cả trái tim

8
Vinasun Taxi đã đăng ký tham gia giải thưởng Vô lăng vàng lần 

I do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức.
   Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp vận tải và 
anh chị em lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông (TTATGT), có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm 
TTATGT. 
   Điều kiện được xét giải là trong năm xét thưởng lái xe không để 
xảy ra tai nạn giao thông, không vi phạm luật giao thông đường bộ, 
có nghĩa cử, hành động đặc biệt trong công tác bảo đảm an toàn 
giao thông như tham gia cứu người bị tai nạn, giúp đỡ hành khách 
trong các trường hợp đặc biệt... và số km di chuyển trong năm ít 
nhất là 26.400 km.
   Hơn 10 năm qua, đã có hàng chục ngàn trường hợp lái xe 
Vinasun Taxi cứu người bị tai nạn giao thông, vận chuyển cấp cứu 
thậm chí đỡ đẻ trên xe, bắt cướp, trả lại tài vật khách để quên trên 
xe... đã được báo chí tôn vinh, khách hàng tin cậy, được Công an 
TPHCM, Ban ATGT TPHCM, Hiệp hội Taxi và các cơ quan khác 
tặng giấy khen. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nhiều lần 
trao tặng Bằng khen (trong nhiều đợt) cho gần 20 lái xe Vinasun 
Taxi vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào - “Người 
tốt việc tốt“, mà người nhận gần nhất là lái xe Nguyễn Văn Phong 
(Tài 2757 - Đội 53 - CN9).
   Với truyền thống lái xe an toàn, sẵn sàng cứu giúp người, phục vụ 
hành khách tận tình, chu đáo, trung thực... công ty kêu gọi anh chị 
em hưởng ứng tham gia giải thưởng này trên tinh thần “lái xe bằng 
cả trái tim“.                                                                                        V.L.
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Mỹ HạnH

Xây dựng thương hiệu là một trong 
những hoạt động quan trọng của 
doanh nghiệp, nó đánh giá mức 
độ thành công và vị trí của DN 

trên thương trường. Tuy nhiên, rất 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam  hiện 
chưa quan tâm đến vấn đề thương 

hiệu, đặc biệt là các DN vừa và 
nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc 
doanh nghiệp tự mình rời khỏi thị 
trường cạnh tranh khốc liệt, nhất 
là trong giai đoạn nhạy cảm khi 
hàng loạt doanh nghiệp rơi vào 

hoàn cảnh khó khăn do đầu tư đa 
ngành. Tuy nhiên, một số “ông 
lớn” đã tận dụng cơ hội đối thủ 
suy yếu nhanh chóng xây dựng 

thương hiệu, khẳng định vị thế của 
mình trên thị trường.

   Khi doanh nghiệp thiếu 
chiến lược quảng bá 
   Kết quả khảo sát của Viện 
Quản trị kinh doanh (Đại 
học kinh tế quốc dân Hà 
Nội) đã công bố, có đến 
98% doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Việt Nam thiếu chiến 
lược phát triển thương 
hiệu. Mặc dù, 90% ý kiến 
doanh nghiệp đều đồng 
tình thương hiệu quan trọng 
hơn cả năng lực tài chính, 
doanh nghiệp ý thức rất rõ 
tầm quan trọng của thương 
hiệu. Có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến thực trạng trên như 
thiếu năng lực tài chính, ở 
đại bộ phận doanh nghiệp 
chi phí đầu tư dành cho 
hoạt động xây dựng thương 
hiệu chưa xứng đáng, hoặc 
doanh nghiệp sẵn sàng đầu 
tư nhưng thiếu kinh nghiệm 
để xây dựng thương hiệu 

vững mạnh. Hơn ai hết, 
doanh nghiệp phải hiểu rõ 
rằng thương hiệu mang giá 
trị hữu hình, là sự sống còn 
của doanh nghiệp, nó gắn 
chặt với sự phát triển doanh 
nghiệp và lợi nhuận thương 
hiệu mang lại rất lớn. Bằng 
chứng là nhiều thương hiệu 
nước ngoài ở các ngành 
nghề thực phẩm, thức uống, 
điện tử… đã rất thành công 
qua hàng chục, hàng trăm 
năm, được người tiêu dùng 
biết đến và ưa chuộng trên 
khắp thế giới. Ông Nguyễn 
Trần Quang, chuyên gia 
về thương hiệu công ty 
FutureOne đã khẳng định: 
Các doanh nghiệp muốn 
tồn tại và cạnh tranh trên 
thương trường không thể 
thiếu một chiến lược xây 
dựng thương hiệu mạnh. 
doanh nghiệp phải có tầm 

Sự sống còn của doanh nghiệp
Xây dựng thương hiệu
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“Kinh doanh taxi là một ngành đặc thù và khá nhạy 
cảm. Vì vậy việc tạo dựng và giữ gìn thương hiệu là 
công việc khó khăn và cần thiết. Để làm được điều 
này chính tài xế là lực lượng quan trọng trong công 
cuộc bảo vệ và xây dựng thương hiệu hình ảnh 
Vinasun. Tôi cho rằng mỗi tài xế phải ý thức được 
trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ thương hiệu”.

nhìn thương hiệu và xây dựng nó xuyên 
suốt chặng đường dài phát triển của 
công ty, luôn khẳng định sự hiện hữu 
của mình trên thương trường, như thế 
doanh nghiệp đó sẽ có nhiều cơ hội 
thành công hơn. 
   Chuyên gia tư vấn thương hiệu Mr 
Luke Lim đến từ Singapore cũng cho 
rằng những thương hiệu có tiếng tăm 
sẽ tạo nên được giá trị riêng, có lợi thế 
cạnh tranh về chiến lược kinh doanh 
tiếp thị bán hàng, vì được người tiêu 
dùng biết nhiều về thương hiệu của 
họ. Dĩ nhiên, điều này phải đi kèm với 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cung 
cách phục vụ tốt. Như vậy thương hiệu 
sẽ tạo nên thế mạnh cho công ty.
   Tài xế góp phần quan trọng xây dựng 
thương hiệu
   Trong xu thế đó, mặc dù trong điều 
kiện các doanh nghiệp rơi vào hoàn 
cảnh bị “khai tử” do thiếu vốn thì 
nhiều công ty, tập đoàn Việt Nam có 
thế mạnh về tài chính đã tận dụng thời 
cơ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, 

củng cố, xây dựng thương hiệu 
của mình ra thị trường các tỉnh 
thành lân cận. Điển hình là 
Công ty CP Ánh Dương Việt 
Nam trong vòng 19 năm thành 
lập và phát triển, công ty này 
đã nhanh chân thành lập các 
chi nhánh để từ đây mở rộng 
thị phần ra khắp các tỉnh 
thành Đồng Nai, Bình Dương, 
Vũng Tàu, Đà Nẵng… nhằm 
từng bước khẳng định thương 
hiệu taxi Vinasun với khách 
hàng trong và ngoài nước. 
   Để xây dựng thương hiệu, 
Vinasun ngoài việc tham gia 
các chương trình quảng bá 
thông qua cuộc thi đua xe đạp, 
tài trợ hội hoa xuân, quảng 
cáo… Công ty đã không ngừng 
củng cố nội lực thông qua đào 
tạo tay nghề đạo đức nghề 
nghiệp lái xe; nâng cấp, đổi 
mới, tăng cường thêm lượng 
xe; nâng cao kỹ năng phục 
vụ khách hàng tốt nhất. Bởi 
vì, theo ông Võ Tá Quỳnh, 
Chuyên viên Hiệp hội Vận tải 
Ôtô Việt Nam - Đại điện văn 
phòng phía Nam nhận xét: 
“Kinh doanh taxi là một ngành 
đặc thù và khá nhạy cảm. Vì 
vậy việc tạo dựng và giữ gìn 
thương hiệu là công việc khó 
khăn và cần thiết. Để làm 
được điều này chính tài xế 
là lực lượng quan trọng trong 

công cuộc bảo vệ và xây dựng 
thương hiệu hình ảnh Vinasun. 
Tôi cho rằng mỗi tài xế phải 
ý thức được trách nhiệm của 
mình trong việc bảo vệ thương 
hiệu”. Trong đại hội cổ đông 
thường niên 2012, các cổ đông 
đã từng nhấn mạnh: Chính 
các tài xế là người làm nên 
thương hiệu và gìn giữ thương 
hiệu Vinasun.  
   Khách hàng Trần Ngọc 
Duyên, cư ngụ tại Q. Phú 
Nhuận nhận xét: Tôi nghĩ rằng 
tại thị trường TP.HCM Vinasun 
đang ở thời kỳ đỉnh cao khi 
những thương hiệu khác chưa 
đủ năng lực và tiềm lực cạnh 
tranh với Vinasun, trong khi 
đối thủ ML đang gặp đại nạn 
do hệ quả của sự phát triển đa 
ngành nghề, đầu tư dàn trải. 
Theo cá nhân tôi, Vinasun cần 
các tài xế để xây dựng thương 
hiệu vì xây dựng thương hiệu 
rất khó. 
   Ông Luke Lim cũng nói thêm 
quảng bá thương hiệu là việc 
làm cả đời của doanh nghiệp, 
như doanh nghiệp nước ngoài 
có mặt cả trăm năm nay nhưng 
vẫn phải quảng cáo, hay một 
số tập đoàn trên thế giới ngày 
mai phá sản nhưng họ vẫn có 
thể cầm tên thương hiệu đến 
ngân hàng vay được 1 tỷ USD, 
vì thương hiệu đã quá mạnh…  

Sự sống còn của doanh nghiệp

Ông Võ Tá Quỳnh, 
Chuyên viên Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam 

- Đại điện văn phòng phía Nam nhận xét
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Từ khi tham gia thị trường taxi, lãnh đạo công ty đã đề ra chiến lược xây dựng thương hiệu Vinasun Taxi 
là cung cấp dịch vụ taxi có chất lượng tốt nhất, trong đó việc đầu tiên là đầu tư phương tiện tốt nhất. Hơn 
10 năm qua công ty luôn đầu tư phát triển đội xe lên trên 4.500 chiếc đều là dòng xe Toyota chất lượng. 
Hàng năm, Công ty cũng duy trì việc vinh danh lái xe bảo quản xe tốt bằng những giải thưởng giá trị cao 
trong Lễ hội truyền thống. Tổng giá trị cho giải thưởng này đến nay đã lên đến vài trăm triệu đồng. Đây 
là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thương hiệu Vinasun Taxi được khách hàng yêu mến và tin 
cậy hơn 10 năm qua…

Thế nhưng vẫn còn những chiếc taxi mà hình như lái xe không có ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản 
gìn giữ và vệ sinh để nội thất xe bụi bặm, rách nát rất phản cảm như chiếc taxi mang số tài 2496 mà ông 
Chủ tịch HĐQT gọi là “điển hình về nội thất tệ hại”.

   Chiếc taxi mang số tài 2496 thuộc Đội 31 Chi nhánh 7 do lái xe dự bị Nguyễn Hoàng Sơn nhận kinh doanh 
ngày 5/8/2013. 
   Ngược lại với phần ngoại thất khá chỉn chu, sạch sẽ thì 
nội thất xe có nhiều chi tiết phản cảm: dơ đất, phủ bụi, dính 
dầu nhớt, sàn xe rách nát... Không thể viện cớ mùa mưa vì 
những vết dơ ấy và rách nát tích tụ từ lâu. 
   Những tấm ảnh sau đây chỉ ra những chi tiết cụ thể là:

(1) tấm lưới trúc tơi tả ở mặt sau lưng ghế lái xe
(2) vết dầu bẩn lưu niên tại khe cửa
(3) vệt dơ trên cạnh trong cửa kính
(4) mảng ni lông bọc trần rách tả tơi
(5) Màn hình LCD rất nham nhở vết dầu dơ và bám đầy bụi 
(6) sàn đầy cát
(7) Một mảng simili sàn rách
(8) khe giữa ghế lái và ghế trước
(9) Táp lô (tableau) đầy bụi
(10) Dưới chân lái xe đầy cát đất, rách rưới
(11) Trên tấm che chói nắng

   Khi ông Chủ tịch HĐQT gọi đó là “chiếc taxi điển hình về nội thất tệ hại” có nghĩa là ông tin rằng còn có 
những chiếc xe cùng tình trạng đó. 
   Bảo quản và vệ sinh nội ngoại thất xe là trách nhiệm của lái xe. Việc kiểm tra và phát hiện những chiếc taxi có 
nội thất bẩn phải từ những cán bộ quản lý trực tiếp là ban chỉ huy đội. Nhưng những người quản lý cấp cao hơn 
hẳn rất xấu hổ khi phải chờ tới sự phát hiện của người lãnh đạo cao nhất mới biết rằng có những xe có nội thất 
tệ hại như thế. Đã đến lúc chúng ta cần phải có trách nhiệm đặt ra và trả lời những câu hỏi: 
   - Có bao nhiêu chiếc taxi không được chăm sóc nội thất thường xuyên? 
   - Quy trình quản lý, kiểm tra, hậu kiểm còn những lỗ hổng nào?
   - Từ sự kiện này chúng ta rút ra bài học gì trong công tác quản lý lái xe, quản lý phương tiện để đảm bảo chất 
lượng dịch vụ luôn đảm bảo tốt nhất?
   Đó cũng là trách nhiệm bảo vệ thương hiệu.

Một điển hình
làm tổn hại thương hiệu
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Ảnh minh họa

Người ta thường ví von 
một số nghề chuyên “làm 

dâu trăm  họ”, chi bằng 
nói “nghề” điều hành tiếp 

thị là “làm dâu cả thiên 
hạ”. Thanh - nhân viên 
điều hành điểm tiếp thị 
VIP vừa thoăn thoắt ghi 

số tài, thời gian, số lượng 
khách lên xe vừa tranh 

thủ kể về công việc của 
mình. Nghỉ tay, Thanh tiếp 
lời: Tôi gọi công việc của 
mình là nghề bởi nó cần 

cả hai kỹ năng đối nội và 
đối ngoại, ứng xử khôn 

khéo với tài xế và khách 
hàng. Cùng tài xế cố gắng 
tạo nên hình ảnh đẹp của 
công ty trong mắt khách 

hàng, đối tác; giữ gìn 
thương hiệu, uy tín cho 

công ty.

   Xử “nội”, giữ “ngoại” 
   Công việc điều hành có hai dạng: 
Điều hành tại điểm xếp tài tập trung 
rồi điều phối tài xế chạy trong khu 
vực và điều hành ngay tại điểm 
tiếp thị tòa nhà, khách sạn, siêu thị, 
chung cư… Theo Thanh, ở những 
điểm tiếp thị VIP, đối tác yêu cầu rất 
cao, mình phải tuân thủ nội quy của 
đối tác, họ luôn xem khách hàng là 
thượng đế chìu chuộng hết mình và 
họ muốn mình cũng vậy. Công việc 
không khó nhưng rất áp lực, người 
điều hành phải luôn chú ý phục 
vụ khách hàng tốt nhất, ân cần với 
khách, điều phối xe phù hợp và làm 
thế nào đừng để vướng mắc với anh 
em lái xe. Mọi chuyện phải được 
giải quyết minh bạch, phân minh. 
Đối với những lái xe quá khích hoặc 
xỉa tài, giành tài… tốt nhất là mời họ 
ra khỏi khu vực để khỏi kinh động 
đến đối tác, khách hàng, ảnh hưởng 
uy tín thương hiệu công ty. Khi gặp 
những trường hợp trên tôi thường áp 
dụng quy chế của Vinasun, yêu cầu 
các anh về đóng cửa giải quyết nội 
bộ. Bởi vì ở những điểm tiếp thị VIP, 

hình ảnh thương hiệu cực kỳ quan 
trọng, không những chúng ta đang 
phục vụ khách trong nước mà còn du 
khách đến từ các nơi trên thế giới. 
   Có những trường hợp khá nhạy 
cảm đòi hỏi người điều hành phải 
xử lý cực khéo. Thanh tiết lộ: “Lần 
nọ có hai nhóm khách người Việt 
Nam và khách nước ngoài bước ra 
cùng lúc. Nếu tôi ưu tiên cho khách 
nước ngoài đang lưu trú tại khách 
sạn, khách vãng lai người Việt sẽ 
phản ứng ngay. Thế nên tôi nhanh 
chóng điều ngay 2 xe cùng lúc, cả 
hai nhóm đều vui vẻ”. Nói chung, 
mình phải xử lý nội bộ êm đẹp, bên 
ngoài giữ chân khách hàng tạo cung 
cách phục vụ chuyên nghiệp, đẳng 
cấp của thương hiệu taxi Vinasun - 
Thanh khẳng định.
   Phương - Điều hành điểm tiếp thị 
VIP khác cho biết thêm: Tiêu chuẩn 
ở những điểm VIP đòi hỏi lái xe 
đáp ứng các yêu cầu về tác phong 
đồng phục nghiêm chỉnh, cung cách 
phục vụ nhiệt tình chu đáo, xe mới, 
vào khu vực xếp tài tài xế phải ngồi 
trên xe tránh tình trạng lộn xộn, bát 

Gian truân nghề 
điều hành tiếp thị

Yến nHi

(Tên nhân vật đã thay đổi) 
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nháo… Bởi vì khách hàng chỉ 
biết khách sạn đã gọi taxi cho 
họ và họ nhắm ngay khách 
sạn chịu trách nhiệm. Do vậy 
đối tác yêu cầu chúng tôi rất 
cao. Có khi lái xe bị complain 
buộc tôi phải lập biên bản để 
hài lòng đối tác, mọi việc về 
công ty xem xét xử lý sau. Tuy 
nhiên, không hẳn lúc nào tài 
xế cũng sai. Có những trường 
hợp khách nước ngoài keo 
kiệt, tiền cước báo 21.000đ - 
22.000đ nhưng họ đưa chẵn 
20.000đ, vờ con số lẻ. Bác 
tài tức giận phản ứng gay gắt. 
Tôi khuyên giải “Một hai ngàn 
đồng thôi anh bỏ qua đi, nếu 
bị khách complain lên công 
ty các anh là người chịu thiệt, 
không đáng chút nào”. 
   Vinasun’s number one
   Mặc dù làm công việc phải 
đứng suốt 8 tiếng, chạy lui 

chạy tới ghi số tài trả đón 
khách, không được dựa vào 
cột hay bức tường (Do quy 
định của một số điểm tiếp thị 
VIP) nhưng là người hoạt bát, 
năng động Phương yêu thích 
công việc này: “Mỗi ngày được 
nói chuyện dăm câu với khách 
hàng, quan sát nền văn hóa 
của nhiều dân tộc khác nhau 
trên thế giới thông qua nét đặc 
trưng của khách du lịch tôi 
cảm thấy cuộc sống thật thú 
vị, đầy màu sắc, rất vui vẻ” - 
Phương bộc bạch. 
   Cô Hà điều hành tại điểm 
tiếp thị VIP kể lại: Có vị khách 
VIP người Nhật làm việc ở Bình 
Dương, ông ấy là kỹ sư được 
công ty đãi ngộ cao. Tôi quen 
giờ giấc ông đi làm, lúc nào về, 
ngày nghỉ, ngày đi chơi ra sao 
rồi thông báo với đồng nghiệp 
ca trực sau để có sự chuẩn bị 
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Address 

   Chiều tối nay 2/8, vợ tôi có đi ngang qua khu vực Ca 
nhạc Trống Đồng và làm rơi mất điện thoại di động. Khi 
về đến nhà vợ tôi mới nói là bị rơi mất rồi, vì điện thoại 
lưu nhiều số liên hệ công việc quan trọng nên tôi đã điện 
thoại thử hy vọng là gặp được người tốt lượm được xin 
chuộc lại. Máy điện thoại của vợ tôi đổ chuông và tôi đã 
gặp được người lượm máy và anh đã vui vẻ cho tôi nhận 
lại chiếc điện thoại Nokia của vợ tôi. Hỏi thăm mới biết 
được anh tên Võ Văn Thanh nhân viên điều hành Điểm 
tiếp thị tổ 2 thuộc Công ty Vinasun. Tôi viết thư này kính 
gửi Ban giám đốc với lời cảm ơn chân thành của tôi và 
gia đình, quý Công ty đã có người nhân viên trung thực 
ngay thẳng. Thông qua Ban giám đốc tôi xin gửi lời cảm 
ơn với anh Võ Văn Thanh và chúc anh sức khỏe và thành 
đạt trong công việc.

From: Ung Quang [mailto: ngocquang92btx@gmail.com]
Sent: Friday, August 02, 2013 10:22 PM
Subject: Chan thanh cam on

điều xe đúng giờ. Nụ cười và những câu 
chào hỏi được ông vui vẻ tiếp nhận rồi 
ông cũng để ý tôi mỗi ngày có gì mới, 
lâu lâu dừng lại khen cột tóc đẹp, cái 
cài xinh, kiểu tóc mới hợp thời. Ông 
khen con gái Việt Nam xinh xắn, dễ 
thương, vui vẻ làm tôi cũng phỏng mũi 
tự hào. Hết thời hạn công tác ở Việt 
Nam, vài ngày trước khi về nước ông 
hỏi tôi muốn học tiếng Nhật không rồi 
dạy tôi từ cùng nghĩa với I love you. Tôi 
lịch sự chúc ông thượng lộ bình an, ông 
quay đi với nụ cười rạng rỡ trên môi. 
   Hà còn kể thêm, có nhiều khách 
nước ngoài khi xuống xe vào khách 
sạn đã quay lại giơ ngón tay lên mỉm 
cười với cô nói rằng “Vinasun’s number 
one”. Niềm vui của Hà còn đong đầy 
khi những tài sản của khách bỏ quên 
trên xe được tài xế nhanh chóng mang 
về trả lại “Tại những điểm tiếp thị VIP 
có điều hành hẳn hoi 24/24h luôn 
nắm rõ số tài đến và đi thế này, tài vật 
của hành khách khó mà một đi không 
trở lại. Khi nhìn họ ánh mắt lấp lánh 
sáng ngời đầy tin tưởng vào Vinasun 
khi nhận lại tài sản của mình tôi cũng 
vui lây” - Cô tiết lộ. Vài năm làm điều 
hành tại điểm VIP chứng kiến những 
điều mắt thấy tai nghe, Hà bảo mình 
mừng là con người và đất nước Việt 
Nam để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 
vị khách người Nhật và du khách các 
nước đến Việt Nam. 
   Phương gút lại: Điều tôi mong muốn 
các bác tài hãy hiểu và thông cảm cho 
những người điều hành để cùng hợp 
tác tốt với chúng tôi hoàn thành tốt 
công việc, đừng để chúng tôi phải đau 
đầu đứng giữa tâm bão: đối tác, tài xế, 
khách hàng. Thương hiệu Vinasun có 
vững mạnh tài xế mới có nhiều hành 
khách   
   Kỳ 2: Những cuộc đụng độ giữa điều 
hành - tài xế - khách hàng.
   Tuy điều hành và tài xế đụng nhau 
chan chát, những cuộc tranh cãi bùng 
nổ biên bản bay vèo vèo nhưng “hậu” 
án phạt mối quan hệ đôi bên vẫn tốt 
đẹp, cần nhau và tiếp tục hợp tác hỗ 
trợ tốt cho nhau. Đối với khách hàng, 
trong bất kỳ trường hợp nào, khách 
hàng luôn đúng, miễn tranh cãi và phải 
xin lỗi.

Các bác tài hãy hiểu và thông cảm cho những 

người điều hành để cùng hợp tác tốt với chúng 

tôi hoàn thành tốt công việc, đừng để chúng tôi 

phải đau đầu đứng giữa tâm bão: đối tác, tài 

xế, khách hàng. Thương hiệu Vinasun có vững 

mạnh tài xế mới có nhiều hành khách. 



   Tại hội nghị “Thi đua yêu nước giai đoạn 2009 
- 2013” do Q.5 tổ chức vừa qua, 6 cá nhân thuộc 
Vinasun đã được Liên đoàn Lao động Q.5 trao kỷ 
niệm chương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở 
Vinasun cũng quyết định khen thưởng 8 công đoàn 
bộ phận, Tổ công đoàn có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công 
đoàn 6 tháng đầu năm 2013. 
   Song song đó, Công đoàn cơ sở Vinasun vừa tổ chức 
sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2013 và 

   Trong tháng 07/2013, Công ty quyết định khen 
thưởng cho 687 lái xe tự giác trả lại tài vật của khách 
bỏ quên trên xe với tổng tiền thưởng là 69.700.000 
đồng, các tài vật: 485 ĐTDD, 84 vali hành lý, 27 máy 
tính xách tay, 18 máy quay phim, chụp hình kỹ thuật 
số, 128.591.000 đồng, 2.620 USD , 61.500 yên nhật 
và nhiều tài vật có giá trị khác.                           Q.L.

công bố chương trình 6 tháng cuối năm. Những hoạt 
động nổi bật là: Tuyên truyền tổ chức công đoàn Việt 
Nam và luật lao động, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ 
vận động trên 50 CBNV tham gia hiến máu nhân đạo, 
hưởng ứng tháng công nhân lần V, phát động phong 
trào nuôi heo đất Gây quỹ khuyến học Vinasun thu 
được 42.890.000đ, vận động CBNV tham gia cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, tham gia cuộc thi tìm hiểu về biển đảo Việt 
Nam… Đặc biệt, công đoàn đã kết nạp thêm 309 công 
đoàn viên, giới thiệu 24 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng để 
vào Đảng… Trong 6 tháng cuối năm, công đoàn cơ 
sở Vinasun tiếp tục thực hiện chương trình cho các 
ngày lễ lớn như quốc khánh 2/9, ngày phụ nữ Việt 
Nam 20/10, lễ hội truyền thống Taxi Vinasun lần thứ 
XI, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình từ  
thiện...

Khen thưởng  trong tháng 07/2013

Liên đoàn Lao động Quận 5 trao Kỷ niệm 
chương cho 6 cá nhân xuất sắc

STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH
1 Bùi Ngọc Mẫn 3024 32 Trả Giỏ xách hành lý + 1.500 USD + 4 đồng hồ.
2 Bùi Văn Hoàng 3431 15 Trả 17.500.000 đồng + giỏ quần áo
3 Lâm Quốc Thanh 6597 56 Trả 30.000.000 VNĐ + ĐTDĐ Nokia
4 Nguyễn Cao Toàn 6054 54 Trả 1.000 USD
5 Trần Văn Thạch 6142 15 Trả 30.000.000 VNĐ + Ba lô hành lý
6 Trần Văn Minh 5197 50 Trả Laptop HP+ ĐTDĐ iPhone 5
7 Hầu Hữu Đạt 6141 31 Trả 2 ĐTDĐ iPhone 5
8 Bùi Văn Khu 4255 67 Trả Laptop, máy chụp hình, máy quay phim, hộ chiếu
9 Phạm Duy 5042 28 Trả 3 ĐTDĐ (HTC, iPhone và Black Berry)
10 Đinh Gia Hòa 3400 G1 Trả ĐTDĐ Iphone 5 + ĐTDĐ Iphone 4
11 Bùi Ngọc Thạch 2665 15 Trả 2 ĐTDĐ (SamSung Galaxy S4+Nokia X1)
12 Nguyễn Lý Ngọc Vũ 4524 37 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S4
13 Lê Minh Thiện 1519 69 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy + Laptop
14 Nguyễn Trung Trực 1840 26 Trả Ipad + máy chụp hình + giỏ xách quần áo

   Trong Tháng 07/2013 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 687 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 69.700.000 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
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Thầm lặng kiếm tiền

ngọc Hân

Tháng 9/2008 Lê 
Văn Tiến về lái taxi 

Vinasun, năm 2012 
anh được trao giải 

doanh thu nhất 
chi nhánh 4 với 

con số bình quân 
2.890.000đ/ca. Anh 

không nhận mình 
chạy hay lái giỏi mà 
cho rằng giải thưởng 

là sự may mắn bất 
ngờ, bởi trong đội 

anh còn nhiều đối thủ 
nặng ký hơn anh

   Anh được ai “rủ rê” về Vinasun 
thế?
   Ba tôi. Trước khi về Vinasun tôi 
đã lái taxi cho hãng khác, ôm xe 
một tháng lái đủ 30 ngày, thu nhập 
khoảng 7 - 8 triệu đồng. Sau ba tôi 
về Vinasun chạy mỗi tháng 15 ca thu 
nhập tương đương tôi làm 30 ngày, 
ba khuyên tôi chuyển sang Vinasun. 
Bên này điểm tiếp thị nhiều, khách 
ưa chuộng, dễ dàng cho cánh tài xế 
kinh doanh. Tôi và ba chạy chung 
xe, tôi được ba hỗ trợ nhiều, xuống 
ca ba đổ xăng luôn cho tôi, hôm nào 
khỏe ông chạy giúp vài cuốc khi tôi 
lên ca trễ. 
   Năm 2012 anh xếp nhất chi nhánh 
4 về doanh thu, năm nay tình hình 
thế nào? 
   Mục tiêu của tôi là kiếm tiền lo 
cho vợ và hai con, còn chuyện đoạt 
giải tôi không để ý. Năm vừa qua 
có thể những anh em khác doanh 
thu cao nhưng thiếu ca nên không 
đủ tiêu chuẩn xét duyệt, tôi đủ ca 
vô tình “trúng tuyển” chăng? Có thể 
nói doanh thu năm nay cao hơn năm 

trước nhưng không phải riêng 
mình tôi mà anh em cả đội đều 
thế. Trong toàn chi nhánh tôi 
không biết nhưng riêng đội của 
tôi toàn tài chiến, nhiều người 
ngang nhau, 80% là những 
tay “sát thủ” thực thụ, doanh 
thu cao ngất ngưởng đua sát 
nút. Xuống ca mỗi người xê xít 
nhau vài nghìn đồng. Quả thật 
không biết được ai là người cao 
nhất. Đội tôi ai chạy tệ sẽ chịu 
không nổi áp lực đành phải xin 
qua đội khác thôi. Ngày xuống 
ca xe nào bèo lắm cũng nằm ở 
mức 2,4 - 2,5 triệu đồng. 
   Anh quá khiêm tốn, nhiều 
người khen Lê Văn Tiến giỏi 
ấy chứ?

   Tôi không giỏi giang hay 
ho gì, lái xe nhiều năm cũng 
biết được điểm nào, giờ nào có 
khách. So với đồng nghiệp tôi 
chạy hao km hơn, nếu xuống 
ca có cùng doanh thu, đồng 
nghiệp được 800.000đ thì tôi 
khoảng 600.000đ - 700.000đ. 
Nguyên nhân là tôi “cảo” 
nhiều, không có khách cũng 
chạy. Nghề taxi này nhiều 
lúc khó nói lắm, ví như đi câu 
cá, hôm nào câu được cá lớn 
thì đỡ, còn câu trúng cá nhỏ 
xem ra khá vất vả. Nghề taxi 
cũng giống như vậy, tùy vào 
“duyên phận” của ngày kinh 
doanh hôm ấy có may mắn 
hay không. Dường như tôi có 
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duyên với nghề này, hay không bằng 
hên, ba và tôi chạy “mồ côi” không 
có khách mối nhưng khách vãng lai, 
khách đài nổ điểm nhiều, cứ thả người 
này chở người kia, chạy đến đâu xếp 
tài đến đó (dĩ nhiên nơi có khoảng 2 
- 3 xe xếp tài). Có lúc tôi cũng được 

đồng nghiệp san sẻ cho vài 
cuốc. Lái taxi tuy cực nhọc 
nhưng dù sao cũng đỡ hơn 
những ngành nghề khác. 
Tôi chỉ cầu mong có sức 
khỏe để chạy hoài kiếm 
tiền nuôi gia đình. Tôi cảm 
thấy làm việc ở Vinasun 
thu nhập tương đối ổn định 
nên quyết định gắn bó lâu 
dài. 
   Khách có quên đồ trên xe 
anh không? Anh nghĩ sao 
về trường hợp tài xế tham 
lam lấy đồ của khách bỏ 
quên? 
   Trong xã hội ai chẳng 
có lòng tham nhưng quan 
trọng là phải biết đó không 
phải tài sản của mình. Lấy 
của người ta có nghĩa là 
chấp nhận được cái này mất 
cái kia, xui xẻo rồi cũng “thăm 
hỏi” mình. Phải đặt mình vào 
hoàn cảnh của người mất của 
để từ đó biết khống chế bản 
thân. Nói chung, hành động 
thế nào là do lương tâm của 
mỗi người. Quan điểm của 
tôi là khách quên mình trả đồ 
ngay, không tham của người, 
bên hãng cũ tôi cũng trả điện 
thoại cho khách vài lần, nhưng 
từ ngày qua Vinasun khách 
chưa bao giờ rớt đồ trên xe tôi.  
À, trừ lần mới đây chở khách 
ra sân bay, khách gọi về công 
ty thông báo để quên son môi 
trên xe nhưng tôi tìm mãi chả 
thấy tăm hơi. Tóm lại, tôi cầu 
mong cho khách đừng để quên 
thứ gì trên xe, bởi mỗi ngày 
kinh doanh tôi và các đồng 
nghiệp chịu rất nhiều áp lực từ 
công an, thời gian, đua điểm… 
Chúng tôi thật sự không muốn 
vướng thêm phiền phức. 
   Theo anh, hành động tài xế 
cố tình lấy tài sản của hành 
khách có ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động kinh doanh?
   Tất cả tài xế trong công ty 
như sống trong một đại gia 
đình, một khi có tài xế lấy đồ 

của khách, không cần biết là 
ai họ chỉ nói tài xế taxi hãng 
Vinasun lấy đồ, tham lam, họ 
quơ chung cả nắm. Là tài xế 
mình nghe cảm thấy bị sỉ nhục, 
tự ái, tổn thương. Có vài con 
sâu làm rầu nồi canh, vì lợi ích 
cá nhân làm ảnh hưởng đến 
nhiều người. Có lần vài người 
khách lên xe nói với nhau 
rằng: Tui mới đi taxi Vinasun 
bị rớt cái điện thoại, gọi lên 
công ty hứa hẹn đủ điều rồi 
cuối cùng cũng mất điện thoại, 
bởi vậy đi taxi phải chú ý. Tuy 
rằng người ta không nói thẳng, 
nhưng là con cùng nhà nên tôi 
cũng thấy nhột. Tôi bức xúc 
giải thích với họ rằng: “Xã hội 
có người này người nọ, tài xế 
trong công ty cũng vậy, không 
phải ai cũng giống nhau, chị 
nói vậy là quơ đũa cả nắm, tôi 
cảm thấy buồn...”. Khách im 
lặng cho qua. Tuy nhiên, theo 
tôi những việc này dễ làm ảnh 
hưởng đến kinh doanh. Khách 
hàng sẽ kháo nhau đi taxi 
hãng đó lấy đồ của khách, mai 
mốt đừng đi xe của hãng này 
nữa. Một đồn mười, mười đồn 
trăm vậy còn ai dám đi xe của 
mình 

Tài xế cố tình lấy tài sản khách bỏ 
quên trên xe dễ làm ảnh hưởng 
đến kinh doanh. Khách hàng sẽ 

kháo nhau đi taxi hãng đó lấy đồ 
của khách, mai mốt đừng đi xe 

của hãng này nữa. Một đồn mười, 
mười đồn trăm vậy còn ai dám đi 

xe của mình.

Ông Đặng Văn Hòa
Đội trưởng đội 25

Lê Văn Tiến là tài xế có đạo 
đức tốt, siêng năng, cần mẫn, 
chí thú làm ăn. Đức tính cậu 
ấy có phần rụt rè nhưng là 
người có trách nhiệm, chăm 
lo cuộc sống gia đình. Doanh 
thu của cậu ấy giao động từ 
3,1 - 3,3 triệu đồng/ca, nằm 
trong Top 12 người cao nhất 
đội. Trong Top này doanh thu 
các tài xế xê xít nhau không 
nhiều. Tôi rất vui mừng vì 
trong đội có trên 80% tài xế 
giỏi, chịu khó, cật lực làm 
việc. Quản lý đội giỏi như vậy 
tôi cũng thấy tự hào và hạnh 
phúc.
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

   Sáng 27/07/2013, tại Hội trường Vinasun Corp. đã tổ 
chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng 
đầu năm 2013; Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2013) và 
Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947 
- 27/07/2013).
   Tham dự Hội nghị có bà Võ Thành Tâm - P. Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động Quận 5; ông Lưu Quốc Bình - 
Ủy viên Ban Thường vụ; ông Trương Đình Quý - Bí thư 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Ban 
TGĐ Vinasun Corp., các cán bộ nguyên là Chủ tịch, . 
Chủ tịch, UV BCH Công đoàn CS Nhiệm kỳ I cùng các 
cán bộ công đoàn, thương binh...

Bà Võ Thành Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5
Ông Lưu Quốc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ (x)

(x)

Ông Trương Đình Quý - Bí thư Đảng bộ Vinasun Corp. phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiết mục văn nghệ về tình yêu quê hương phục vụ Hội nghị
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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T, GĐ Vinasun Taxi tặng giấy khen biểu dương của Công đoàn 
Cơ sở cho các Công đoàn bộ phận

Bà Võ Thành Tâm - P. Chủ tịch Liên đoàn LĐ Q.5 trao hoa và quà lưu niệm cho các thương 
binh làm việc tại Vinasun Corp.

Các cán bộ nguyên Chủ tịch, P. Chủ tịch, UV BCH Công đoàn CS Nhiệm kỳ I nhận quà lưu niệm

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công đoàn CS báo cáo sơ kết 6 tháng 
đầu năm 2013
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Làm việc tại Vinasun một 

năm, anh Văn Hữu Lợi, đội 

51, chi nhánh 6 đã gom góp 

xây được căn nhà tại Cần 

Giuộc, Long An. Đó là thành 

quả lao động miệt mài của 

vợ chồng anh. Năm 2012 

anh được công ty trao giải 

khuyến khích lái xe vượt khó. 

Hiện nay, vợ chồng anh vẫn 

hăng say làm việc tiếp tục 

dành dụm mở rộng diện tích 

căn nhà. Trong câu chuyện 

chia sẻ của mình anh Lợi 

luôn nhấn mạnh: “Đồng vợ 

đồng chồng tát biển đông 
cũng cạn”.  

   Anh có thể chia sẻ câu chuyện 

xây được nhà sau 1 năm lái xe tại 

Vinasun? 
   Khi tôi chính thức bước vào lái 

xe cho công ty, tôi không phải là 

tay mơ mới vào nghề mà đã có 

thời gian lăn lộn ba năm rưỡi tại 

một hãng taxi khác, đã từng đoạt 

giải nhất doanh thu toàn công ty 

đó. Sau này, anh bạn chạy chung 

đội về lái cho Vinasun nhận thấy 

có thu nhập tốt hơn bèn “rủ rê” 

tôi sang. Quyết định về lái cho 

Vinasun vào tháng 5/2011 tôi 

vẫn còn “nợ nần” nơi cũ 15 ca 

nhờ em trai chạy giúp. Bây giờ, 

mấy đứa em và đồng nghiệp đội 

xe cũ cũng qua đây lái. Nói nào 

hay, vì cuộc sống mưu sinh, nơi 

nào “đất lành” sống được nuôi gia 

đình chúng tôi sẽ đầu quân. Lúc 

còn ở công ty cũ, do thiếu tài xế, 

tôi ôm xe chạy suốt 28ca/tháng, 

vì vậy tôi chạy đến 22 giờ là nghỉ 

ngơi để lấy sức mai chạy tiếp, 

thu nhập của tôi tầm 7 - 8 triệu 

đồng/tháng. Từ khi qua Vinasun 

thu nhập có cải thiện tăng thêm 

3 - 4 triệu đồng/tháng. Doanh thu 

bình quân trong năm 2012 của 

tôi là 2.000.000đ/ca.
   Được cha mẹ chia cho mảnh 

đất hơn 400 mét vuông, vợ chồng 

tôi (vợ trước làm điều hành ở 

công ty taxi cũ nay chuyển về 

làm việc cho công ty giày da 

gần nhà) dành dụm chơi hụi đến 

tháng 6/2012 tôi đã cất được căn 

nhà có diện tích 5,3m x 11,5m 

với tổng trị giá trên 100 triệu 

đồng. Không đủ tiền nhưng tính 

toán thu nhập còn ngon nên vợ 

chồng tôi quyết “liều”. Như thế 

mới có nhà ấy chứ. Cất nhà xong 

Xây nhà nhờ… liều     
MinH AnH
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còn thiếu anh em gần 30 triệu, 
nay đã trả xong. Vài tháng nữa 
chúng tôi sẽ xây nối tiếp nhà 
sau dài khoảng 9 mét, dự kiến 
mất khoảng 100 triệu đồng nữa. 
   Có nghĩa là anh xây nhà nhờ 
số tiền tích cóp trước đó?
   Khi về lái xe cho Vinasun 
trong nhà tôi còn vỏn vẹn 10 
triệu đồng, vậy làm sao có tiền 
xây nhà được cơ chứ. Sau khi 
qua Vinasun cả hai vợ chồng 
cùng hợp sức làm việc kiếm 
tiền tích cóp tiền mới xây 

Xây nhà nhờ… liều     

nhà. Nói chung tiền xây nhà 
là thành quả lao động chung 
sức của tôi và vợ. Mới qua nên 
tôi bỡ ngỡ nhớ các điểm xếp 
tài, lóng ngóng chưa quen đua 
điểm vì lúc ở bên công ty cũ 
chủ yếu nằm chết một điểm, 
có khách quen thì đi. Qua 
Vinasun tôi cuốn theo guồng 
đua điểm, đến đâu là có điểm 
xếp tài đến đó do bên Vinasun 
có nhiều điểm tiếp thị, đài 
phát điểm liên tục, vì vậy cảo 
không sợ hao xăng. Chuyện 
ăn cơm trên xe vừa nghe đài 
phát điểm cũng thường xuyên 

xảy ra, nhiều lúc ăn được vài 
muỗng đành gác lại chạy đi 
rước khách. Bên cũ chạy nhàn 
bao nhiêu thì bên Vinasun tôi 
tăng tốc bấy nhiêu.
   Động lực nào khiến anh 
quay đầu làm việc siêng năng 
như vậy?   
   Có lẽ là “rảnh rỗi sinh nông 
nỗi” (cười). Tôi đùa thôi, nơi 
công ty cũ lượng khách ít, 
điểm đài cũng không nhiều 
nên kinh doanh cũng nhàn hạ, 
tiền kiếm được không nhiều 

nhưng tính vợ chồng tôi thoáng 
nên tiêu xài thoải mái. Khi qua 
Vinasun khách nhiều, làm có 
tiền tôi sinh ham, cứ thế chạy 
miệt mài, bất kể thời gian đến 
khi hết khách thì thôi. Do vậy 
tôi thường chạy đến giờ giao 
ca, anh chung tài với tôi thường 
4 giờ sáng đã lên ca nên  hơn 
3 giờ sáng tôi phải có mặt giao 
xe. Đội tôi chạy kinh khủng 
lắm, ai nấy đều lo làm ăn, 
tranh đua nhau để doanh thu 
không thụt lùi phía sau. Năm 
nay tôi được lên xe G mới, lúc 
đầu ôm xe mới tôi cũng run 

lắm, lo sợ mình chạy không đủ sở hụi 
rớt xuống tài dự bị. Thế nhưng may 
mắn nhờ xe mới nên được nhiều khách 
hàng ưa chuộng, doanh thu cũng tăng 
đáng kể, trung bình khoảng 2,5 triệu 
đồng/ca, được xếp vào top 4 doanh thu 
cao của đội, gồm có 4 người “so kè” 
nhau là anh Nguyễn Trọng Quốc Nam, 
Trần Minh Phước (biệt danh Phước 
lùn) và Trần Văn Nhí - những người 
đã từng được đăng trên bản tin nội bộ. 
Nhìn chung, tôi cũng có lúc rớt doanh 
thu nhưng tôi cố gắng hôm nào ế lắm 
cũng phải ráng cày. Tuy rằng chạy cực 
sáng đêm nhưng có tiền là có động lực. 
Hiện nay thu nhập của tôi nằm ở mức 
13 - 15 triệu đồng/tháng.   
   Bây giờ nhà xa tận xã Long An, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An cách nơi giao 
ca 18 km, tôi phải rời nhà từ lúc 4 giờ 
sáng, đợi qua phà và nhận ca lúc 5 
giờ. Xây xong cái nhà nhẹ cả người. 
Như vậy vợ chồng tôi chỉ cần làm việc 
chăm chỉ lo cho 2 con. 
   Thời gian gần đây một số khách hàng 
than phiền là rớt đồ trên xe là mất 
luôn, anh nghĩ sao về chuyện này?
   Tôi dũng cảm kể câu chuyện này và 
sẵn sàng tinh thần nếu bị mọi người 
ném đá, thế  nhưng chính bản thân tôi 
đã từng trải qua và thấu hiểu chuyện 
“cứ tham đi rồi sẽ biết”. Nói ra có 
người chê tôi mê tín chứ tôi tin chuyện 
có vay có trả. Khi còn lái xe ở công 
ty cũ, buổi tối cách đây 3 năm tôi chở 
một vị khách nước ngoài ra sân bay về 
nước. Sau đó tôi phát hiện chiếc điện 
thoại ông bỏ quên trên xe, điện thoại 
hết pin màn hình tối thui. Ông khách 
đã về nước không thể lần ra thông tin 
nên tôi mang chiếc điện thoại đi bán 
được 2,2 triệu đồng. Ngày hôm sau tôi 
vội lấy khách đã va chạm với chiếc xe 
máy Future, tai nạn làm tôi tiêu tốn hơn 
5 triệu đồng bao gồm tiền bồi thường 
thuốc thang cho người lái xe máy, tiền 
sửa xe Future cho cậu bé, phục hồi xe 
taxi, công an phạt… Chưa kể thiệt hại 
do bị giam xe, giam bằng buộc ngưng 
ca kinh doanh. 

(Xem tiếp trang 23)

Cách đây 3 năm tôi chở một vị khách nước 

ngoài ra sân bay về nước. Ông rớt chiếc điện 

thoại  trên xe, điện thoại hết pin màn hình tối 

thui. Ông khách đã về nước không thể lần ra 

thông tin nên tôi mang đi chiếc điện thoại bán 

được 2,2 triệu đồng. Ngày hôm sau tôi vội lấy 

khách đã va chạm với chiếc xe máy Future, tai 

nạn làm tôi tiêu tốn hơn 5 triệu đồng. Sau sự 

việc này tôi nhớ đời. Từ đó phát hiện đồ đạc 

khách rơi rớt trên xe tôi chủ động trả ngay khi 

thì điện thoại, tiền khách đưa nhầm…
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Đội 1: Nguyễn Anh Tuấn (Tài 3719) - Nguyễn Phú Lộc (Tài 
5212) - Vũ Văn Hoà (Tài 4113) - Trần Thanh Tú (Tài 4611) - 
Trần Hữu Nghĩa (Tài 1979) - Đoàn Thế Duy Cường (Tài 4384) 
- Trần Công Nghĩa (Tài 1979) - Nguyễn Phước Thiện (Tài 1879) 
- Nguyễn Tấn Đạt (Tài 6757) - Võ Văn Trung (Tài 2146) 
Đội 2: Trần Khải Lai (Tài 3356) - Trần Văn Nhơn (Tài 4520) 
- Châu Thành Thông (Tài 4681) - Liêu Văn Song (Tài 1486) - 
Nguyễn Văn Hiền (Tài 3163) - Phạm Quốc Danh (Tài 1944) - 
Quách Hải Thọ (Tài 1281) - Nguyễn Văn Tươi (Tài 6639) - Danh 
Khánh Ly (Tài 1154) - Trần Phước Nhân (Tài 6734) - Dương 
Triều Lâm (Tài 3356) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 6583) - Trương 
Hải Quan (Tài 4324) - Nguyễn Phúc Dự (Tài 1944) - Chu Thái 
Hòa (Tài 4324) - Huỳnh Sự Minh (Tài 2727) - Nguyễn Doãn 
Ba (Tài 3975) 
Đội 3: Trần Quốc Đạt (Tài 4424) - Phạm Thành Hải (Tài 1293) 
- Võ Đại Hãn (Tài 1939) - Phạm Văn Hành (Tài 1542) - Nguyễn 
Văn Duy (Tài 6675) - Nguyễn Văn Lưu (Tài 5080) - Lê Minh 
Cường (Tài 2455) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 5088) - Trương Quốc 
Việt (Tài 6902) - Đinh Xuân Hiệp (Tài 2772) - Nguyễn Thị Duyệt 
(Tài 6737) 
Đội 4: Huỳnh Minh Nhu (Tài 3460) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 
3777) - Lê Hoàng Anh Dũng (Tài 3492) - Nguyễn Tùng Phương 
(Tài 4302) - Mai Tấn Phát (Tài 4169) - Nguyễn Văn Trường (Tài 
3035)
Đội 5: Lâm Trường Giang (Tài 2222) - Nguyễn Văn Luận (Tài 
6527) - Phạm Văn Thanh (Tài 3640) - Đăng Văn Hải (Tài 1162) - 
Trần Gia Nhã (Tài 3642) - Nguyễn Đức Thiên Trường (Tài 4170) 
- Phan Thế Hùng (Tài 4962) - Nguyễn Công Hoàng (Tài 4330) 
Đội 6: Đinh Văn Sỹ (Tài 6697) - Ngô Minh Quang (Tài 3474) 
- Lâm Vương Tuấn (Tài 1374) - Nguyễn Bá Hạnh (Tài 4088) 
- Nguyễn Quang Minh (Tài 3451) - Trần Gia Lạc (Tài 1210) - 
Nguyễn Quang Huy (Tài 4881) - Trần Thanh Long (Tài 2619) 
- Nguyễn Quang Huy (Tài 4881) - Nguyễn Huy Lâm (Tài 4249)
Đội 7: Nguyễn Công Năng (Tài 3896) - Huỳnh Thanh Liêm (Tài 
2290) - Lê Hoàng Cầm (Tài 2566) - Lê Phát Đạt (Tài 1927) - 
Triệu Thanh Trung (Tài 4312) - Phạm Việt Dũng (Tài 6111) - 
Phạm Quốc Tuấn (Tài 3552) - Cao Văn Lâm (Tài 3757) - Sơn 
Phước Thọ (Tài 6043) - Phạm Văn Nuôi (Tài 4958)
Đội 8: Nguyễn Hữu Sơn (Tài 3957) - Thạch Sô Pha (Tài 5191) 
- Hồ Tuấn Kiệt (Tài 5120) - Trần Quang Diệu (Tài 1872) - Mai 
Xuân Nghị (Tài 6120) - Diệp Vinh Thành (Tài 1982) - Nguyễn 
Quốc Thái (Tài 4662) - Huỳnh Chí Thạnh (Tài 5169) - Bùi Thế 
Hiền (Tài 2792) - Nguyễn Ngọc Ẩn (Tài 6176) - Nguyễn Hữu Sơn 
(Tài 3957) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 5170) - Cao Thành Tạo (Tài 
2550) - Lê Minh Hải (Tài 3359) - Nguyễn Văn Điểm (Tài 3705) 
- Mai Xuân Nghị (Tài 6120) - Chung Thành Hảo (Tài 3616) - 
Nguyễn Phi Hùng (Tài 2479)

Đội 9: Nguyễn Bá Trung (Tài 6083) - Ông Thành Đạt (Tài 2431) 
- Nguyễn Đức Thiền (Tài 2431) - Văn Viết Nhớ (Tài 1289) - 
Nguyễn Bá Thi (Tài 6083) - Chu Viết Văn (Tài 3808)
Đội 10: Ngô Thanh Bạch (Tài 3948) - Đỗ Văn Tuấn (Tài 5109) - 
Nguyễn Hữu Thế (Tài 4133) - Lương Tuấn Vũ (Tài 3475)
Đội 11: Trần Minh Sơn (Tài 4792) - Lê Vũ Duy Phương (Tài 
4246) - Lê Văn Minh (Tài 5077) - Uông Duy Duẫn (Tài 4301) 
- Phạm Công Hưng (Tài 1983) - Phạm Bá Tuấn (Tài 4931) - 
Nguyễn Duy Khang (Tài 6690) - Lê Văn Bé (Tài 4246) - Huỳnh 
Hữu Hiệp (Tài 1815) - Lê Văn Lên (Tài 1554) - Hồ Viết Hữu 
(Tài 4108)
Đội 12: Trần Tấn Phát (Tài DB) - Đinh Xuân Quyền (Tài 2635) 
- Nguyễn Văn Hoan (Tài 3240) - Nguyễn Tố Hoài (Tài 2166) - 
Tống Minh Phụng (Tài 1569) - Võ Văn Sang (Tài 6159) - Trần 
Văn Khương (Tài 6077) - Lâm Sơn Hiếu (Tài 2549) - Nguyễn 
Phước Thái (Tài 2415)
Đội 14: Hồ Đình Đức (Tài 1248) - La Hớn Kỳ (Tài 6030) - Trịnh 
Tấn Phước (Tài 3417) - Hồ Đình Vinh (Tài 1248) - Nguyễn Văn 
Đào (Tài 5007) - Lê Phúc Duy Kha (Tài 4767) - Đinh Thanh Điền 
(Tài 5167) - / (Tài 5222)
Đội 15: Trần Hiếu Liêm (Tài 3028) - Lê Hoài Sang (Tài 4778) - Lê 
Văn Thân (Tài 6142) - Bùi Văn Hoàng (Tài 3431) - Nguyễn Anh 
Khoa (Tài 4013) - Phan Tuấn Huy (Tài 3736) - Nguyễn Văn Ba 
(Tài 4957) - Dương Hoàng Quốc (Tài 1874) - Nguyễn Tuấn (Tài 
5076) - Đặng Hữu Quan (Tài 6125) - Bùi Ngọc Thạch (Tài 2665) 
- Dương Hoàng Quốc (Tài 1874)
Đội 16: Trương Võ Đắc Huy (Tài 3041) - Phan Hoàng Tuấn (Tài 
4408) - Nguyễn Lê Anh Tuấn (Tài 3089) - Lê Đình Tuấn (Tài 
4188) - Thái Đình Thụy (Tài 3263) - Phùng Thái Khiêm (Tài 
3840) - Trần Nhật Huy (Tài 3710)
Đội 17: Huỳnh Ngọc Phương (Tài 6523) - Ngô Tấn Tài (Tài 
3759) - Nguyễn Văn Tính (Tài 1480) - Trần Văn Vũ (Tài 1437) - 
Lê Thái Sơn (Tài 3996) - Nguyễn Hiếu Chung (Tài 3364) 
Đội 18: Trần Bá Huy (Tài 4771) - Nguyễn Hồng Vương (Tài 
2374) - Ngô Minh Hân (Tài 4205) - Trần Bá Huy (Tài 1224) - Võ 
Văn Tuấn (Tài 1257) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 4250) - Trương Văn 
Thanh (Tài 4193) - Trần Thanh Tùng (Tài Dự bị) - Liễu Hoàng 
Huy (Tài 3433) - Nguyễn Trọng Nhân (Tài 6048) - Đỗ Minh 
Hoàng (Tài 4033) - Phạm Thành Công (Tài 4250) - Vũ Thanh 
Lâm (Tài 3629) - Nguyễn Văn Xuân (Tài 6745)
Đội 19: Huỳnh Ngọc Điệp (Tài 2188) - Nguyễn Văn Hùm (Tài 
2187) - Nguyễn Văn Thảo (Tài 6553) - Đặng Trọng Lương (Tài 
2135) - Lương Công Cư (Tài 6091) - Nguyễn Văn Quang (Tài 
3596) - Lê Thảo Tài (Tài 3882) 
Đội 20: Đặng Đình Khiêm (Tài 5157) - Lê Văn Ngôn (Tài 4970) 
- Nguyễn Văn Nam (Tài 3612) - Nguyễn Phước Quý Tài (Tài 
3153) - Nguyễn Thành Kiên (Tài 3212) - Nguyễn Văn Sang 

(Tài 1981) - Triệu Văn Thư (Tài 1932) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 
2794) - Lê Hồng Đức (Tài 6573) - Nguyễn Văn Khôi (Tài 4895) 
- Nguyễn Phước Quý Tài (Tài 3153) - Phạm Hoàng Quý (Tài 
4169) - Ngô Hoàng Sang (Tài 1766) - Đặng Đình Khiêm (Tài 
5157) - Dương Hoàng Hóa (Tài 3557)
Đội 21: Phạm Hữu Lâm (Tài 4162) - Lê Quốc Bảo (Tài 1396) - 
Phạm Đình Thảo (Tài 4701) - Lê Hoàng Quốc Tuấn (Tài 6135) 
- Dương Tấn Lợi (Tài 6065) - Bùi Khắc Dũng (Tài 2186) - Đào 
Quốc Khánh (Tài 3305) 
Đội 22: Võ Thanh Lương (Tài 6721) - Trần Đỗ Vũ (Tài 2108) - 
Trần Xuân Hưng (Tài 1375) - Lương Văn Vĩnh (Tài 1430) - Trần 
Quốc Thắng (Tài 4150) - Võ Tuấn Khanh (Tài 6719) - Trần Văn 
Thành (Tài 3599) - Nguyễn Bình Thơ (Tài 1704) - Nguyễn Tiến 
Lâm (Tài 3517) - Ngô Đức Tính (Tài 3099) - Nguyễn Đình Huy 
(Tài 4048) - Võ Tuấn Khanh (Tài 6719) - Ngô Bá Thành (Tài 
1182) - Âu Dương Thư (Tài 3099) - Trần Quốc Toàn (Tài 1819) 
- Nguyễn Xuân Thanh (Tài 2089) - Bùi Trung Nghĩa (Tài 4048)
Đội 23: Phạm Hữu Tiến (Tài 4693) - Trương Ngọc Thảo (Tài 
6586) - Trần Đình Trung (Tài 3863) - Phạm Thanh Tân (Tài 
4242) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 6722) - Huỳnh Khanh Đức 
(Tài 2055) - Trương Văn Bảnh (Tài 3714) - Cao Hoàng Anh (Tài 
3695) - Huỳnh Minh Trí (Tài 3810) - Bùi Văn Cảnh (Tài 1211)
Đội 24:  Vũ Đức Huy (Tài 1846) - Lê Hoàng Khâm (Tài 4230) 
- Nguyễn Thanh Bình (Tài 1259) - Phạm Thành Đạt (Tài 2491) 
- Trần Thanh Tuấn (Tài 2575) - Đỗ Thanh Phong (Tài 1268) - Lê 
Nguyên Độ (Tài 4069) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 3107) - Đặng 
Ngọc Tuấn (Tài 4904) - Trần Thanh Tuấn (Tài 2575) - Hoàng Văn 
Hưng (Tài 3965) - Nguyễn Văn Thuận (Tài 1232) - Hoàng Xuân 
Lĩnh (Tài 4904) - Nguyễn Thành Các (Tài 3943)
Đội 25: Nguyễn Hoàng Trọng (Tài 6685) - Nguyễn Văn Phương 
(Tài 4390) - Trần Văn Đức (Tài 5117) - Dương Hậu (Tài 1935) 
- Nguyễn Nhật Vĩnh Huy (Tài 2574) - Trương Văn Phụng (Tài 
4939) - Trương Khắc Cường (Tài 2259) - Lê Nguyễn Yến Thức 
(Tài 1935) - Đinh Văn Minh (Tài 3769) - Đặng Tiến (Tài 4405) - 
Lê Minh Tâm (Tài 4509) - Võ Thanh Hải (Tài 6190) 
Đội 26: Lâm Đông Thọ (Tài 1564) - Huỳnh Hữu Nghĩa (Tài 
2756) - Phạm Ngọc Sơn (Tài 3182)
Đội 27: Phan Văn Trà (Tài 3514) - Lê Hồng Kiệt (Tài 2776) 
- Nguyễn Công Trần (Tài 1566) - Huỳnh Văn Bảo (Tài 4910) - 
Nguyễn Văn Tiền (Tài 4028) - Ngũ Ngọc Duy (Tài 5215) - Trần 
Văn Bắc (Tài 5032) - Nguyễn Văn Chảng (Tài 2603) - Đoàn Văn 
Lộc (Tài 6028) - Huỳnh Văn Công (Tài 2165)
Đội 28: Lê Xuân Bảo (Tài 1925) - Trần Thanh Hùng (Tài 4462) - 
Lê Ngọc Toàn (Tài 4709) - Phạm Văn Lộc (Tài 4309) - Trần Quốc 
Tiến (Tài Dự bị) - Nguyễn Văn Vương (Tài 3589) - Phạm Duy 
(Tài 5042) - Nguyễn Quốc Bình (Tài 2481) - Văn Ngọc Phúc (Tài 
6686) - Nguyễn Văn Giõng (Tài 2077) - Nguyễn Hữu Lộc (Tài 
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4148) - Vương Thới Thông (Tài 4252)
Đội 29: Trần Đình Kiệt (Tài 2179) - Võ Thành Phát (Tài 6650) 
- Nguyễn Mạnh Sơn (Tài 5009) - Phạm Tấn Được (Tài 1955) - 
Nguyễn Minh Thành (Tài 2345) - Nguyễn Văn Hải (Tài 5159) 
- Phạm Văn Đương (Tài 4536) - Nguyễn Thế Dũng (Tài 3377) 
- Nguyễn Đức Thắng (Tài 3779) 
Đội 30: Quách Hữu Hùng (Tài 2317) - Nguyễn Văn Hiền (Tài 
2593) - Huỳnh Công Phúc (Tài 3833) - Trần Hán Ướng (Tài 
4790) - Phạm Hoàng Vinh (Tài 2221) - Châu Vũ Linh (Tài 3535) 
- Nguyễn Đình Toàn (Tài 4695) 
Đội 31: Châu Tôn Kiệt (Tài 4980) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 
6133) - Nguyễn Hùng Dũn (Tài 3807) - Phạm Quang Nhân (Tài 
2162) - Huỳnh Ngọc Quyền (Tài 3354) - Trần Quang Anh Tú 
(Tài 4234) - Nguyễn Thanh Lành (Tài 6654) - Lê Văn Phương 
(Tài 2324) - Trương Văn Trường (Tài 1800) - Nguyễn Văn Hiệp 
(Tài 3442) - Nguyễn Anh Thi (Tài 6758) - Huỳnh Văn Châu (Tài 
3029) - Tô Thanh Hào (Tài 5122) - Hầu Hữu Đạt (Tài 6141) - 
Nguyễn Văn Thanh (Tài 3127) - Lương Minh Trung (Tài 6712) 
- Trần Thanh Vỹ (Tài 1474)
Đội 32: Lê Hoàng Nhật (Tài 2516) - Võ Ngọc Lập (Tài 2506) - 
Nguyễn Văn Út (Tài 4299) - Giang Hoa (Tài 3571) - Tạ Minh 
Đức (Tài 2102) - Nguyễn Chí Dũng (Tài 3859) - Phan Thanh 
Việt (Tài 4247) - Phan Anh Tuấn (Tài 3778) - Nguyễn Trung 
Tánh (Tài 5069) - Nguyễn Tấn Sắc (Tài 1908) - Huỳnh Khánh 
Tường (Tài 1442) - Nguyễn Đức Hoàn (Tài 3578) - Trương Hồng 
Minh (Tài 3436) - Võ Văn Phú (Tài 2313) 
Đội 33: Nguyễn Hữu Thiện (Tài 4821) - Nguyễn Xuân Hùng 
(Tài 3835) - Thái Có Sang (Tài 2381) - Nguyễn Quốc Phong 
(Tài 5092) - Văn Thành Nghĩa (Tài 4451) - Võ Thành Tâm (Tài 
6201) - Phan Thanh Thi (Tài 4665) - Trần Ngọc Hiếu (Tài 4006) 
- Nguyễn Văn Thị (Tài 4665) - Đặng Văn Toàn (Tài 3077) - 
Nguyễn Chí Thạch (Tài 4921) - Trương Quốc Dũng (Tài 2381) 
- Trần Văn Hùng (Tài 6160) - Hồ Xuân Hiếu (Tài 4352) - Mai 
Văn Quốc (Tài 3085)
Đội 34: Vũ Minh Trí (Tài 2220) - Hồ Đình Duy (Tài 2230) - 
Nguyễn Thanh Hiền (Tài 6198) - Phạm Ngọc Sơn (Tài 6734) 
- Ngô Trường Xuân (Tài 1135) - Nguyễn Đức Cường (Tài 5136)
Đội 35: Vũ Xuân Quang (Tài 5201) - Nguyễn Văn Phước (Tài 
3780) - Nguyễn Ngọc Vương (Tài 6510) - Đoàn Văn Hưởng (Tài 
6027) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 2329) - Nguyễn Duy Thạo 
(Tài Dự bị) - Dương Phúc Cường (Tài 6541) - Hồ Thiết Hùng 
(Tài 6108) - Nguyễn Văn Tuân (Tài 4356) - Vũ Xuân Quang (Tài 
5201) - Trần Văn Thuyết (Tài 4603)
Đội 36: Trần Thanh Tuấn (Tài 4620) - Lương Quốc Phong (Tài 
4472) - Cao Văn Rồng (Tài 4185) - Mai Xuân Hiền (Tài 2385) 
- Nguyễn Thanh Hiền (Tài 2523) - Trần Quang Thế (Tài 3873) 
- Cao Thanh Bạch (Tài 2775) - Nguyễn Thế Hùng (Tài 1450) 
- Nguyễn Hồng Châu (Tài 3061) - Hứa Kiến Thành (Tài 1237)
Đội 37: Trần Phong Viễn (Tài 3046) - Nguyễn Văn Đẹt (Tài 
3481) - Lâm Nghĩa Thuận (Tài 1727) - Phạm Thành Lộc (Tài 
1189) - Nguyễn Tuấn Ân (Tài 4610) - Đặng Văn Viện (Tài 3495)
Đội 38: Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 5098) - Phạm Đình Tuấn (Tài 
6021) - Thái Văn Phúc (Tài 1803) - Nguyễn Văn Hên (Tài 3880) 
- Tạ Anh Kiệt (Tài 4562) - Nguyễn Hồng Hải (Tài 2264) - Trương 
Văn Trọng (Tài 6657) - Phạm Văn Hải (Tài 6168) - Thái Văn 
Phúc (Tài 1803) - Phạm Trường Giang (Tài 1446) - Trần Văn Mai 
(Tài 3707) - Phạm Tuân (Tài 1997) - Võ Thành Tâm (Tài 6021)
Đội 39: Nguyễn Thanh Phong (Tài 3899) - Bùi Hoài Tâm (Tài 
3166) - Nguyễn Trường Sơn (Tài 3226) - Nguyễn Văn Tèo (Tài 
1272) - Phan Văn Hà (Tài 4039) - Vương Quốc Dũng (Tài 4534) 
- Phan Châu Nguyên (Tài 4454) - Võ Ngọc Trọng (Tài 4195) - 
Phạm Long Xuân (Tài 4195) - Phạm Văn Trầm (Tài 6049) - Bùi 
Quang Tùng (Tài 4714) - Võ Thùy Xuân Lộc (Tài 4078)
Đội 40: Nguyễn Văn Sơn (Tài 5203) - Trần Văn Khỏe (Tài 3570) 
- Tiêu Quang Hiền (Tài 5111) - Lê Sanh Tuấn (Tài 4135) - Võ 
Phước Thành (Tài 1522) - Nguyễn Xuân Hòa (Tài 1525) - Đức 
Khương (Tài 1528) - Trần Vĩnh Tâm (Tài 4118) - Nguyễn Hoàng 
Minh (Tài 1512) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 3384) - Trần Văn 
Khoa (Tài 4994) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 3570) - Nguyễn Văn 
Sanh (Tài 6638) - Lê Anh Đức (Tài 4972)
Đội 41: Dương Thanh Tùng (Tài 1714) - Lê Khắc Xuyên (Tài 
6779) - Đậu Quang Đức (Tài 4186) - Nguyễn Quyết Hoàng (Tài 
3875) - Trà Văn Tình (Tài 4768) - Đỗ Anh Thương (Tài 6170) - 
Bùi Văn Biển (Tài 3694) - Trần Minh Khởi (Tài 6545)
Đội 42: Hoàng Văn Khánh (Tài 1916) - Phạm Văn Thuận (Tài 
3406) - Nguyễn Thành Nhựt (Tài 3282) - Phạm Minh Sáng (Tài 
1707) - Chu Văn Ngọc (Tài 2136) - Lê Mạnh Cường (Tài 3188) 
- Nguyễn Trọng Đức (Tài 1916) - Bùi Gia Chuyên (Tài 3781) - 
Phạm Tiến Duẩn (Tài 3467) - Nguyễn Tấn Lộc (Tài 3304) 
Đội 43: Huỳnh Thanh Việt (Tài 3701) - Nguyễn Trung Nghì 
(Tài 6645) - Nguyễn Ngọc Lâm (Tài 4784) - Nguyễn Văn Như 
(Tài 5211) - Nguyễn Hoàng Để (Tài 4226) - Vũ Văn Hóa (Tài 
3487) - Lê Hồng Vinh (Tài 3438) - Nguyễn Văn Đúng (Tài 1930) 
- Nguyễn Văn Toàn (Tài 4105) - Mai Văn Nghĩa (Tài 5153)
Đội 44: Trần Trung Tính (Tài 6006) - Nguyễn Thành Phước (Tài 
1269) - Nguyễn Danh Chín (Tài 3746) - Nguyễn Thanh Tân (Tài 
1391) - Trần Thanh Phong (Tài 2605) - Lâm Trung (Tài 2328) 
- Đỗ Hồng Lạc (Tài 2131) - Nguyễn Phước Đặng (Tài 6668) - 
Phạm Đình Phong (Tài 1939) - Nguyễn Văn Chính (Tài 3746) 
- Trương Gia Dũng (Tài 4525) - Nguyễn Đình Sơn (Tài 3105) 
Đội 45: Mai Văn Lượm (Tài 4627) - Võ Thanh Tiên (Tài 1372) - 
Vũ Anh Quân (Tài 2670) - Trần Chinh (Tài 4869) - Trần Phi Vũ 
(Tài 4182) - Nguyễn Hoàng Long (Tài 4869) - Nguyễn Hoàng 
Vương (Tài 4990) - Huỳnh Minh Hùng (Tài 2254) - Nguyễn Văn 
Thọ (Tài 6628) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 4825) - Lâm Quốc Hòa 
(Tài 5166) - Nguyễn Văn Lâm (Tài 2511) - Ngô Hoàng Nhã 
(Tài 1503) - Trần Quang Hiếu Thuận (Tài 2913) - Nguyễn Văn 
Thọ (Tài 6628) - Nguyễn Chí Hiếu (Tài 1975) - Lâm Hoài Trọng 

Hiển (Tài 4168) - Thành (Tài 1701) - Nguyễn Hoàng Vương (Tài 
4990) - Bùi Võ Hoàng Khanh (Tài 4076)
Đội 46: Vương Minh Châu (Tài 6069) - Nguyễn Đức Dũng (Tài 
4666) - Phạm Văn Thuấn (Tài 3373) - Nguyễn Thế Hưng (Tài 
3472) - Nguyễn Văn Thứ (Tài 6661) - Phan Công Chức (Tài 
2789) - Lâm Chí Vĩnh (Tài 2789) 
Đội 47: Phan Minh Nhân (Tài 3380) - Nguyễn Đào Hiền (Tài 
2190) - Ngô Bạch Hùng (Tài 4872) - Trần Thiện Nhất (Tài 4992) 
- Lại Đình Giả (Tài 1477) - Phan Thành Út (Tài 6563) - Nguyễn 
Thanh Vương (Tài 4485) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 1369) - 
Nguyễn Văn Thịnh (Tài 5024) - Trần Tuấn Hòa (Tài 4782) 
Đội 48: Nguyễn Kiến Từ (Tài 2489) - Trần Văn Lợi (Tài 6617) - 
Trương Anh Tuấn (Tài 4364) - Nguyễn Xuân Phú (Tài 2298) - Lê 
Đoàn Anh Tuấn (Tài 3104) - Nguyễn Hoàng Khương  (Tài 4143) 
- Vũ Văn Đức (Tài 6538) - :Trần Minh Chung (Tài 4943)
Đội 50: Phan Dung Tính (Tài 4192) - Trần Văn Minh (Tài 5197) 
- Lưu Minh Trường (Tài 1304) - Nguyễn Minh Trí (Tài 4562) - 
Đặng Văn Đáng (Tài 4258) - Tạ Kim Bình (Tài 1146) - Võ Anh 
Hải (Tài 1321) - Trần Ngọc Cát (Tài 2396)
Đội 51: Phạm Hữu Hiền (Tài 1739) - Nguyễn Duy Khang (Tài 
4834) - Huỳnh Đào Ngọc Tùng (Tài 1497) - Phạm Văn Hồng 
Thái (Tài 6736) - Trần Văn Nhí (Tài 4818) - Đào Văn Thật (Tài 
6536) - Trần Trường Khá (Tài 2614)
Đội 53: Trần Hoàng Linh (Tài 2694) - Trần Cơ Mỹ (Tài 6013) - 
Dương Văn Tiền (Tài Dự bị) - Trần Hoàng Sơn (Tài 1971) - Mai 
Quốc Nông (Tài 4488) - Lê Hữu Dũng (Tài 2757) - Lê Minh Đức 
(Tài 4944) - Trần Cơ Mỹ (Tài 6013) - Trình Hùng Việt (Tài 1954)
Đội 54: Vũ Công Dũng (Tài 3300) - Phạm Văn Tuấn (Tài 1150) 
- Võ Minh Tâm (Tài 4541) - Ngô Văn Doanh (Tài 3715) - Huỳnh 
Anh Tuấn (Tài 6787) - Nguyễn Xuân Quốc (Tài 1384) 
Đội 55: Nguyễn Duy Thanh (Tài 5015) - Nguyễn Quốc Hải 
(Tài 1485) - Bùi Đình Minh (Tài 6044) - Phùng Văn Đức (Tài 
1388) - Nguyễn Lang (Tài 6710) - Đinh Thái Khương (Tài 
6751) - Nguyễn Lương Phước (Tài 6693) - Trần Minh Hiệp (Tài 
2357) - Trương Minh Quân (Tài 4750) - Võ Văn Văn (Tài 3631) 
- Nguyễn Huỳnh Quân (Tài 4599) - Kiều Văn Thụ (Tài 1250) - 
Nguyễn Văn Tình (Tài Dự bị) - Trương Thanh Hiển (Tài 1546) 
Đội 56: Đỗ Xuân Hồng (Tài 4883) - Phạm Văn Thái (Tài 2139) 
- Phạm Thế Hoành (Tài 6777) - Châu Thành Huy (Tài 4713) - 
Nguyễn Trung Hiếu (Tài 2976) - Nguyễn Minh Thảo (Tài 5149)
Đội 57: Nguyễn Hoài Hiền (Tài 6595) - Phạm Minh Vinh (Tài 
4336) - Đào Văn Quí (Tài 4785) - Nguyễn Văn Minh (Tài 2484) 
- Dương Đình Minh Hải (Tài 3032) - Nguyễn Minh Hùng (Tài 
2950) - Lê Hoàng Thành (Tài 4045)
Đội 58: Đỗ Viết Nguyên (Tài 1339) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 
3497) - Nguyễn Ngọc Thụy (Tài 6611) - Đặng Xuân Hải (Tài 
3719) - Nguyễn Minh Tú (Tài 4868) - Thái Ngọc Dũng (Tài 
4121) - Trà Thanh Liêm (Tài 2744) - Bùi Tòng Phong (Tài 4917) 
- Nguyễn Cảnh Trung (Tài 2717) - Nguyễn Tuấn Vũ (Tài 4974) - 
Nguyễn Văn Hùng (Tài 4542) - Tạ Duy Thanh (Tài 4917) - Phạm 
Ngọc Anh (Tài 3497)
Đội 59: Trần Đại (Tài 2398) - Nguyễn Đức Thành (Tài 3713) - 
Ara fath (Tài 4161) - Trần Đại (Tài 2990) - Nguyễn Văn Hùng 
(Tài 4436) - Nguyễn Đức Thành (Tài 3713) - Cao Vinh (Tài 
4574) - Trần Đại (Tài 1781) - Đặng Dân Tiên (Tài 1173) - Trần 
Minh Hùng (Tài 4436) - Nguyễn Minh Tùng (Tài 1709) - Trương 
Thành Tài (Tài 3054)
Đội 60: Lê Thanh Hiệp (Tài 3556) - Ngô Văn Hùng (Tài 2207) 
- Nguyễn Hữu Hậu (Tài 6164) - Nguyễn Văn Bình (Tài 2207) - 
Phan Minh Mẫn (Tài 1183) - Nguyễn Ngọc Tú (Tài 3121) - Trần 
Ngọc Hùng (Tài Dự bị) - Trần Văn Quang (Tài 2093) - Đặng Chí 
Thành (Tài 2906) - Quách Văn Thành (Tài 3876) - Nguyễn Văn 
Bình (Tài 3827)
Đội 61: Lê Ngọc Hà (Tài 6056) - Đinh Văn Cường (Tài 2327) 
- Nguyễn Văn Thiệm (Tài 1794) - Huỳnh Một (Tài 6050) - Hồ 
Hoàng Nghĩa (Tài 4271) - Nguyễn Huy Hướng (Tài 4789) - Mai 
Quốc Khánh (Tài 4091) - Phan Văn Viêm (Tài 4703) - Tạ Ngọc 
Lưu (Tài 6050) - Nguyễn Hiếu Thuận (Tài 1161)
Đội 62: Trần Quang Vũ (Tài 1251) - Ngô Văn Châu (Tài 4908) 
- Nguyễn Thanh Hà (Tài 5160) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) 
- Hoàn Roãn Quý (Tài 4544) - Cao Minh Trí (Tài 5160) - Trương 
Phạm Đại Dương (Tài 5094) - Trần Quang Vũ (Tài 1251) - 
Nguyễn Văn Hải (Tài 6158) - Lã Xuân Trường (Tài 6624) - Vũ 
Thanh Phương (Tài Dự bị) - Đỗ Văn Quơn (Tài 6025) - Nguyễn 
Khắc Trí (Tài 6687)
Đội 63: Nguyễn Văn Lộc (Tài 1912) - Lê Minh Thảo (Tài 3788) - 
Trần Công Nghĩa (Tài 1917) - Lê Hoàng Châu (Tài 3788) - Phạm 
Truyền Thống (Tài 1917) - Trần Ngọc Toản (Tài 2196)
Đội 64: Lê Văn Kiên (Tài 4918) - Trần Tấn Triều (Tài 2528) - Võ 
Văn Hưng (Tài 6530) - Ng. Văn Vũ (Tài 2691) - Ng. Viết Trường 
(Tài 1833) - Bùi V. Phước (Tài 6186) - Trần Hữu Dũng (Tài 1923)
Đội 65: Trần Văn Giang (Tài 2382) - Tiêu Mẫn (Tài 2713) - 
Nguyễn Ngọc Chánh (Tài 6138) - Châu Hiền Hữu (Tài 4027) 
- Phạm Phi Hơn (Tài 6216) - Phạm Văn Hưng (Tài 6179)
Đội 66: Nguyễn Vinh Hiển (Tài 4561) - Nguyễn Xuân Đằng (Tài 
4376) - Cao Văn Tiến (Tài 4399) - Hà Xuân Hùng (Tài 3770) - 
Trần Mạnh Hùng (Tài 1839)
Đội 67: Bùi Phương Nam (Tài 1848) - Nguyễn Tiểu Thiên (Tài 
1889) - Nguyễn Văn Định (Tài 6663) - Bùi Văn Khu (Tài 4255)
Đội 68: Bùi Ngọc Hùng (Tài 4928) - Phạm Xuân Thành (Tài 
3471) - Nguyễn Văn Lộc (Tài 4916) - Phạm Văn Thành (Tài 
3471) - Phan Ngọc Chánh (Tài 4351) - Bùi Minh Trung (Tài 
2167) - Lê Ngọc Tuấn (Tài 6673) - Lê Quang Tường (Tài 4618) - 
Trần Hoàng Vũ (Tài 3752) 
Đội 69: Lê Minh Hải (Tài 4450) - Phan Thanh Phong (Tài 1179) 
- Võ Minh Thái (Tài 2485) - Phan Duy Thiện (Tài 6099) - Tiêu 
Thanh Giàu (Tài 2662) - Phạm Gia Bình (Tài 6057) - Bùi Tuấn 
Dũng (Tài 6130) - Lê Minh Hải (Tài 4450) - Bùi Văn Thừa (Tài 

1972) - Nguyễn Bá Minh Hiền (Tài 1551)
Đội 70: Nguyễn Đào Hiền (Tài 2190) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 
2946) - Trần Ngọc Sang (Tài 2637) - Nguyễn Tấn Phong (Tài 
6127) - Trương Công Tráng (Tài 3154) - Ngô Ngọc Thường (Tài 
6606) - Trần Giang Chiến (Tài 2943) - Đoàn Hữu Giang (Tài 
1243) - Nguyễn Văn Phụng (Tài 6102) - Tống Phước Bạc (Tài 
5004)
Đội 71: Nguyễn Lê Hùng (Tài 3671) - Châu Văn Dương (Tài 
4031) - Nnguyễn Lộc Thành (Tài 1903) - Châu Hoàng (Tài 
3392) - Võ Thành Trong (Tài 4114) - Hoàng Quốc Thanh (Tài 
3412) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4111) - Nguyễn Quốc Tuấn 
(Tài 6569) - Đào Lập Quốc (Tài 2737) - Nguyễn Minh Tuấn 
(Tài 2376) - Nguyễn Ngọc Thanh Trầm (Tài 3908) - Phạm Văn 
Chú (Tài 3709)
Đội 72: Trần Văn Toàn (Tài 1798) - Nguyễn Văn Cường (Tài 
2686) - Trần Công Bình (Tài 6740) - Hoàng Lê Trường Thụy (Tài 
2476) - Cao Văn Tùng (Tài 2712) 
Đội A1: Nguyễn Vũ Hải (Tài 4696) - Nguyễn Hòa Hiệp (Tài 
3393) - Vương Chấn Phát (Tài 2316) - Phan Anh Vũ (Tài 3991) 
- Trương Hiếu Trung (Tài 1986) - Nguyễn Ngọc Hòa (Tài 1331) 
- Nguyễn Văn Ích (Tài 1308) - Nguyễn Viết Hạnh (Tài 1822) 
- Nguyễn Thành Long (Tài 6796) - Hoàng Văn Đô (Tài 6119) - 
Trần Ngọc Phát (Tài 4081)
Đội A2: Lưu Minh Chinh (Tài 2231) - Lâm Ngọc Vinh (Tài 2401) 
- Nhâm Vũ Xương (Tài 2215) - Phạm Ngọc Châu (Tài 2400) - Hồ 
Hữu Tài (Tài 2450) - Nguyễn Văn Dứt (Tài 2411) - Huỳnh Anh 
Dũng (Tài 2433) - Phạm Ngọc Phúc (Tài 2320) - Nguyễn Đăng 
Thức (Tài 2606)
Đội A3: Trần Văn Hải (Tài 4545) - Trương Ngọc Hải (Tài 2436) - 
Võ Trường Thương (Tài 3944) - Võ Anh Bình (Tài 2408) - Lương 
Quang Thành (Tài 2514) - Lê Trọng Quang (Tài 3545) 
Đội A4: Phan Hồng Thắng (Tài 2435) - Trần Văn Luật (Tài 4594) 
- Nguyễn Văn Chương (Tài 6175) - Phạm Tấn Quốc (Tài 4202) - 
Huỳnh Thế Phương (Tài 2754) - Nguyễn Hương Tùng (Tài 3987) 
Đội A5: Nguyễn Văn Thơi (Tài 3415) - Nguyễn Thy Hoàng Thọ 
(Tài 2710) - Trần Ngọc Hoàng (Tài 2711) - Thới Ngọc Mỹ (Tài 
2729) - Trần Thanh Tùng (Tài 3410) - Vũ Anh Quân (Tài 2670) 
- Trần Mỹ Thuận (Tài 2707) - Nguyễn Thế Luông (Tài 4496) - 
Trang Thiên Phước (Tài 4496) - Phạm Văn Nhân (Tài 5123) - Lê 
Nguyễn Đăng  Khoa (Tài 2725) - Nguyễn Bảo Cường (Tài 3999) 
- Nguyễn Phi Hoàng (Tài 3999)
Đội A6: Trần Văn Hiệp (Tài 4682) - Vũ Thanh Phương (Tài 
4543) - Đào Văn Thuận (Tài 4743) - Nguyễn Văn Cường (Tài 
4716) - Phạm Xuân Cường (Tài 3575)
Đội A7: Lâm Thành Dũng (Tài 4864) - Võ Văn Hải (Tài 4844) 
- Trần Công Minh (Tài 2293) - Nguyễn Văn Tây (Tài 4858) - Lê 
Anh Kiệt (Tài 4349) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 4734) - Nguyễn 
Cửu Lộc (Tài 4028) - Trần Duy Hồng (Tài 4262) - Mai Vũ Cường 
(Tài 4340) - Nguyễn Văn Luân (Tài 4237) - Lê Hồng Thanh (Tài 
3214) - Nguyễn Minh Lự (Tài 4858) - Nguyễn Văn Phúc (Tài 
4697) - Lê Quang Trường (Tài 4311) - Nguyễn Quý (Tài 4762) - 
Ngô Thanh Tùng (Tài 5139)
Đội A8: Trần Thanh Cang (Tài 1319) - Nguyễn Hải Sơn (Tài 
4576) - Lê Đăng Thùy (Tài 3449) - Trịnh Văn Nhàn (Tài 4082) 
- Lê Quang Huy (Tài 2866) - Trương Thanh Hồng (Tài 4389) - 
Nguyễn Ngọc Tùng (Tài 4003) - Bùi Văn Luận (Tài 2366)
Đội A9: Dương Thành Lộc (Tài 3969) - Cao Thành Nghĩa (Tài 
3123) - Trương Thái Bình (Tài 6200) - Nguyễn Thành Hiệp (Tài 
5133) - Võ Phước Tùng (Tài 2949) - Ng. Hoàng Vân (Tài 4206) 
Đội A10: Lê Hoàng Hiền (Tài 2982) - Nguyễn Hồng Đạt (Tài 
4189) - Hoàng Văn Thái (Tài 4267) - Nguyễn Ngọc Châu (Tài 
3179) - Lê Trọng Hòa (Tài 4593)
Đội A11: Hà Quốc Thành (Tài 3667) - Nguyễn Thành Long (Tài 
3782) - Hồ Văn Tiến Dũng (Tài 2799) - Nguyễn Hồng Quân (Tài 
4287) - Trần Văn Dòn (Tài 2226) - Đặng Trung Nghĩa (Tài 4636)
Đội A12: Nguyễn Thành Thông (Tài 2779) - Lê Trọng Đông (Tài 
3408) - Vũ Anh Thi (Tài 4143) - Hồ Thanh Điền (Tài 2518) - Võ 
Văn Nhu (Tài 2998) - Nguyễn Xuân Tú (Tài 2518) - Lê Hoài 
Đức (Tài 2121) - Nguyễn Sơn Hồng Huy (Tài 1708) - Trương Lê 
Phúc (Tài 1415) - Nguyễn Thanh Thông (Tài 6562) - Trần Viết 
Bảo (Tài 1241) 
Đội BD1: Hà Đình Tú (Tài 1325) - Phạm Hữu Hợp (Tài 2193)
Đội BD2: Ng. Văn Hùng (Tài 1278) - Ng. Bình Sinh (Tài 3141)
Đội BD3: Đoàn Văn Sơn (Tài 2250) - Lê Doãn Tuấn (Tài 2051) 
- Võ Tá Hạ (Tài 1720) - Nguyễn Anh Vũ (Tài 4142) - Mai Văn 
Đông (Tài 5061)
Đội BD5: Võ Hoàng Minh (Tài 2661) - Nguyễn Thanh Phong 
(Tài 5176) - Trần Nguyên Hà (Tài 4671)
Đội BD6: Nguyễn Thanh Thế (Tài 2198)
Đội ĐN1: Phạm Thanh Tuấn (Tài 4201)
Đội ĐN2: Lê Thanh Sơn (Tài 5530) - Trịnh Long Phú (Tài 2065)
Đội ĐN3: Đỗ Phú Cường (Tài 2236) - Ng. Bảo Long (Tài 2148)
Đội ĐN4: Ngô Thế Vinh (Tài 2464) - Lê Vũ Hồng Sơn (Tài 2281) 
- Phạm Đức Thành (Tài 2464) - Huỳnh Công Minh (Tài 2025) 
- Hồ Quốc Cường (Tài 2073) - Phan Huỳnh Long (Tài 4030)
Đội G1: Nguyễn Thanh Long (Tài 3573) - Trần Văn Quân (Tài 
3452) - Bùi Quang Huy (Tài 3563) - Trần Thanh Trà (Tài 4722) 
- Phạm Trung Thắng (Tài 3403) - Lê Công Bình (Tài 3405) - 
Trương Nguyễn Anh Vũ (Tài 6579) 
Đội G2: Nguyễn Phương Đại (Tài Dự bị) - Nguyễn Trung Lập 
(Tài 3532) - Bùi Thanh Tùng (Tài 4491) - Phạm Hoàng Giang 
(Tài 3421) - Nguyễn Tiến Vũ (Tài 3491) - Phạm Quốc Miên 
(Tài 6524) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 3849) - Ngô Trọng Nhân 
(Tài 4478) - Nguyễn Minh Hà (Tài 6667) - Phạm Quốc Min 
(Tài 6524) - Hồ Ngọc Tuấn (Tài 4670) - Trần Giàu Sang (Tài 
6145) - Đặng Văn Dũng (Tài 3550) - Mai Sỹ Ngọc (Tài 1880) - 
Đỗ Đức Bộ (Tài 4726) - Nguyễn Văn Tư (Tài 6214) - Trần Đạt 
Tân (Tài 3454) 
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Hàng ngày có hàng ngàn xe 
taxi của Vinasun rong ruổi 

trên khắp nẻo đường phục vụ 
khách hàng. Hàng chục ngàn 
cuốc xe và cũng từng đó tình 

huống ứng xử của lái xe đối 
với khách hàng. Nhiều cuốc 

xe tốt mang lại cảm giác 
dễ chịu và gây ấn tượng tốt 
cho khách nhưng cũng còn 
nhiều cuốc xe “xấu”đem lại 

cho khách hàng sự khó chịu, 
bực bội hay phiền toái. Mời 

những “Bác Tài” thân yêu 
của chúng ta cùng chia sẻ 

những chuyện nhỏ để cùng 
suy ngẫm rút ra những bài 

học kinh nghiệm cho mình.

Làm nghề lái xe taxi hàng 
ngày phải tiếp xúc với 
nhiều khách hàng, có 

người dễ tính nhưng cũng có 
người khó tính, người này rộng 
rãi phóng khoáng còn người kia 
chặt bị… đủ cả. Dù tính khách 
ra sao thì cumg cách phục vụ 
của lái xe vẫn cần phải chuẩn 
mực, có nguyên tắc và chuyên 
nghiệp. Có những việc tưởng 
nhỏ trong cách ứng xử của lái 
xe nhưng không thực hiện tốt 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy 
tín thương hiệu. Sản phẩm taxi 
là loại sản phẩm dịch vụ trực 
tiếp, bán sản phẩm rồi không 
thể thu lại được để sửa chữa 
hay hủy như những sản phẩm 
thông thường khác, mà chất 

lượng dịch vụ taxi phụ thuộc 
rất lớn vào cung cách phục vụ 
của người tài xế.
   Làm sao phải cùng nhau đưa 
sản phẩm taxi Vinasun đồng 
đều nhất với một chuẩn mực 
chất lượng mong đợi. 
   Mỗi lái xe khi phục vụ khách 
hàng hãy thực hiện tốt vai trò 
của mình, hãy ứng xử một 
cách chuyên nghiệp và kỷ 
luật. Luôn luôn tâm niệm “Việc 
phải nhỏ mấy cũng làm - Việc 
sai trái nhỏ mấy cũng tránh”.
   Hãy cùng nhau góp phần 
xây dựng và giữ gìn thương 
hiệu mạnh. Thương hiệu Taxi 
Vinasun càng uy tín thì tài xế 
càng nhiều khách, thu nhập 
của anh em sẽ tăng.

VĂn QUÝChuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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Câu ngạn ngữ của người xưa rất đúng với nghề lái taxi, nhưng không ít lái xe không 
hiểu. Có thể đều “buồn” vì nhiều chuyến “đưa đò” nhưng cùng trong tình huống 
cuốc xe “mở cửa” khi đồng hồ chưa kịp nhảy thì hai lái xe có hai thái độ ứng xử 
hoàn toàn khác biệt. 

bội về phía người khách.
   Ông khách ngồi trước móc 
bóp tính đưa cho tài xế năm 
chục ngàn thì ông khách ngồi 
sau cản:
   - Ấy ấy, cất đi tao có hai chục 
(20.000đ) đây.
   - Ừ vậy mày trả đi. 
   Người khách ngồi trước mở 
cửa bước xuống khỏi xe. 
   Người ngồi sau cầm tờ hai 
chục ngàn đưa cho tài xế. 
Linh không nhận tiền, mặt vẫn 
lạnh tanh không thèm quay 
lại. Anh muốn lấy năm chục 
chứ không thích hai chục, vì 
“tay” này mà “tay” kia cất năm 
chục đi. Thấy lâu tài xế không 
cầm tiền, ông khách thảy tiền 
xuống ghế trước rồi đẩy cửa 
tính bước xuống.
   Lập tức cái nóng bùng lên, 
lái xe không kiềm chế được 
bản thân, chỉ tay vào khách 
rồi tuôn ra một tràng tiếng Đan 
Mạch.
   Ông khách giận tái mặt, 
xuống đóng cửa cái rầm, bỏ 
luôn tiền thừa. Lái xe Linh vẫn 
còn làu nhàu một mình:
   - Má nó! Sáng mở cửa được 
mười mấy ngàn, gặp thứ này 
xui cả ngày, bực mình à. 
   Chuyện thứ hai:
   Nhận xe, lái xe Hưng (cũng 
cùng CN 6) như thói quen 
“đánh” xe đi ăn tô phở “bành 
ki” cho chắc bụng rồi đưa xe 
vào chung cư Hoàng Anh Gia 
Lai ở đường Trần Xuân Soạn 
quận 7 xếp tài. Vậy mà đến 
gần 9 giờ sáng mới được cuốc 
xe đầu tiên. Mở cửa xe là một 
phụ nữ ăn bận sang trọng, tay 
túi xách da, mang đôi giày cao 

gót quá cỡ.
   Ngồi vào ghế trước và tự tay 
gài “sítbeo” (dây an toàn) cẩn 
thận và thông thuộc, rồi chị chỉ 
tay về hướng cầu Tân Thuận 
cho Hưng chạy. Hưng chưa kịp 
hỏi điểm đến thì khách đã nói:
   - Cho chị xuống đây. 
   Lúc này đồng hồ tính tiền 
chưa kịp nhảy.
   Vẻ ngỡ ngàng Hưng hỏi:
   - Ủa sao chị. Có gì khiến chị 
không vừa lòng sao?
   - Không! Chị đi làm tóc thôi, 
thông cảm nha chị gửi hai 
chục được không?
   - Dạ được, cảm ơn chị.
   Người khách trả hai chục 
ngàn cùng nụ cười gửi lại 
mong sự thông cảm.
   Hưng vui vẻ nhận tiền nhoẻn 
miệng cười tiễn khách.
   Trả khách, Hưng cho xe chạy 
hướng về điểm xếp tài khác 
trong lòng cũng không được 
vui nhưng anh tặc lưỡi tự an ủi:
- Thôi kệ! chạy xe phải có cuốc 
ngắn cuốc dài chứ. Vả lại mấy 
bà “sồn sồn” mang giày cao 
gót, sợ nắng sợ gió đen da nên 
không chịu đi bộ dù là quãng 
đường ngắn. 
   Một cuốc xe đã hoàn thành, 
dù ngắn hay dài mình vẫn phải 
vui vẻ, thân thiện bởi mình có 
tỏ thái độ không vui hay bực 
bội cũng chẳng ích gì mà chỉ 
làm cho khách không hài lòng, 
mất khách hoặc khách gọi về 
công ty phàn nàn thì lái xe chỉ 
thêm phiền toái, bị xử lý.
   Nghĩ vậy nên trong lòng 
Hưng cũng cảm thấy thảnh 
thơi nhẹ nhàng hơn để chuẩn 
bị cho cuốc xe mới  

Năng nhặt chặt bị
   Chuyện thứ nhất:
   Lái xe Linh (CN 6) sau khi nhận ca, 
ăn sáng xong tính đưa xe đến bệnh 
viện Tâm Đức ở quận 7 xếp tài. Chiếc 
“G” trắng sạch sẽ của Linh đang lướt 
nhẹ trên đường Nguyễn Thị Thập thì 
có hai người đàn ông vẫy xe. Linh “đá” 
xi nhan ghé đón khách, người đàn ông 
ngồi ghế trước nói giọng  Miền Bắc chỉ 
tay về hướng trước mặt: 
   - Chú em chở bọn anh ra đường 
Nguyễn Văn Linh
   - Dạ! 
   Linh nghĩ đường Nguyễn Văn Linh 
dài chắc hai người khách đi Bình 
Chánh hoặc về Nhà Bè gì đây. Sáng ra 
khách “mở cửa” được cuốc dài là hên 
cả ngày. Lái xe taxi thường có tâm linh 
như thế.
   Đang nghĩ vẩn vơ trong tâm trạng vui 
vui thì xe đến ngã tư, người khách chỉ 
tay nói ngắn gọn:
   - Rẽ phải.
   Linh bật xi nhan “đánh” vô lăng cho 
xe quẹo phải, khi anh đang “trả” vô 
lăng thì nghe ông khách nói gấp:
   - Dừng lại, dừng lại! Cho anh em tớ 
xuống đây.
   Xe dừng ngay trước cửa tiệm hủ tiếu 
Nam Vang ở góc ngã tư. Đồng hồ trên 
xe chưa kịp nhảy vẫn hiển thị giá mở 
cửa.
   - Các anh cứ xuống ăn sáng em chờ 
- Linh nói.
   - Không, tính tiền luôn đi. Anh em tớ 
chỉ tới đây ăn sáng. 
   Ông khách nói bâng quơ “Tớ tưởng 
xa hóa ra gần thế. Mới vào chỗ bà chị 
chơi, chị chỉ ra tiệm hủ tiếu trên đường 
Nguyễn Văn Linh thưởng thức món hủ 
tiếu đặc trưng Nam bộ”. 
   Ông quay qua như nói với tài xế: 
   - Thông cảm nha vì tớ không biết 
đường tưởng xa.
   - Kỳ vậy.
   Linh trừng mắt quăng cái nhìn bực 
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   Chuyện thứ nhất:
   Buổi chiều tài xế Phương - lái 
xe CN 4, đón một ông khách 
tại sân bay Tân Sơn Nhất về 
cầu Tân Thuận quận 7. Trong 
suốt hành trình hầu như hai 
bên không có giao tiếp gì ngoài 
báo điểm cần đến của khách. 
Kết thúc cuốc khách, đồng hồ 
tính tiền dừng ở con số 184 
ngàn đồng, người khách đưa 
200 ngàn cho Phương. Tài xế 
hỏi lại:
   - Chú có tiền lẻ không?
   - Không! Ông khách trả lời 
ngắn gọn.
   Phương làm mấy động tác 
như tìm tiền lẻ trong các túi 
quần áo, một hồi nói :
   - Cháu cũng hết tiền lẻ rồi.
   Vẻ mặt ông khách xịu xuống 
không vừa lòng trách:
   - Các cậu bán hàng thì phải 
chuẩn bị tiền lẻ chứ, tại sao 
lại để khách phải gượng ép 
mua giá cao hơn giá thực, như 
thế là kiểu kinh doanh thiếu 
văn minh. Làm “trò” như vậy 
khách không vui đâu, bỏ cái 
“trò” đó đi. 
   Ông khách nhìn thẳng vào 
mắt Phương nói:
   - Nói thật nha, cậu có trả lại 
số tiền dư đó thì tôi cũng “bo” 
cho thôi, chẳng qua là tôi thử 
cậu xem thế nào.
   Ông khách cười nhẹ, bỏ 
đi. Còn lại một mình trên xe, 
Phương liếc trong gương chiếu 

hậu thấy mặt mình như dày 
hơn. Chao ơi! hàng ngày mình 
thường áp dụng cái “trò” đó, 
khách không vui nhưng mình 
vui. 
   Hôm nay gặp ông khách này 
“xương” quá, ổng nói mấy câu 
nhẹ nhàng mà lại thấy nặng 
quá, xấu hổ quá. Có mấy ngàn 
bạc lẻ mà cảm thấy nhục thiệt. 
Thôi từ nay “bỏ cái trò này đi” 
như ông khách vừa “mắng” 
mình, Phương như tự hứa với 
mình.
   Chuyện thứ hai:
   Người thực hiện thanh toán 
cuốc xe này là Tâm, tài xế 
“mới toanh” của chi nhánh 
7. Khi trả khách, đồng hồ báo 
282 ngàn đồng, người đàn bà 
luống tuổi đi khám bệnh về trả 
cho Tâm 300 ngàn đồng, lập 
tức anh trả lại 20 ngàn đồng 
cho khách và nói:
   - Của bác dư 18 ngàn đồng, 
do con hết tiền lẻ hai ngàn nên 
gửi bác hai chục luôn, cảm ơn 
bác.
   Bà khách vui vẻ:
   - Ấy! ai lại thế, con chạy 
xe tốt lắm, mười mấy ngàn lẻ 
chẳng đáng là bao con cầm 
lấy, bác bo.
   Bà khách trước khi rời xe còn 
để lại mấy lời khen và nụ cười 
mãn nguyện: Lái xe taxi phải 
vậy chứ, Vinasun hay lắm! 
Lần sau cần đi bác chỉ gọi taxi 
Vinasun 

Tiền thì ai chẳng 
thích, nhất là cảm 

giác mỗi cuốc 
được bo vài ngàn, 

cả ngày gom lại 
cũng đủ tiền ăn 

uống vặt. Nhưng 
cách để kiếm vài 
ngàn lẻ thì cũng 

phải sao cho 
“đẹp”.

Mấy ngàn đồng lẻ
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   Chuyện thứ nhất:
   Minh đón người phụ nữ chừng ngoài ba mươi tuổi 
từ ngân hàng Vietinbank trên đường Hàm Nghi quận 
I về nhà ở Lý Thái Tổ Quận 10. Hôm nay cũng như 
nhiều lần khác, chồng chị báo chiều bận không đón 
chị được, chị tự gọi taxi về nhà sau giờ làm việc. Lộ 
trình hàng ngày chị đi là Hàm Nghi, bùng binh chợ 
Bến Thành, ngã sáu Phù Đổng, Lê Thị Riêng, qua 
Co.op Mart Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh rồi qua 
Lý Thái Tổ.
   Minh biết vào tầm giờ này trước cửa Co.op Mart 
Cống Quỳnh thường kẹt xe nên khi qua Ngã Sáu Phù 
Đổng, anh cho xe chạy thẳng đường Nguyễn Trãi 
gặp Nguyễn Văn Cừ rồi quẹo phải về Lý Thái Tổ cho 
nhanh. 
   Xuống xe người khách thấy đồng hồ báo số tiền 
nhiều hơn mọi lần 26 ngàn đồng, người khách đưa 
thẻ ATM thanh toán với nét mặt không vui bảo 
Minh “vẽ đường”. Minh thanh minh rằng do sợ kẹt 
xe nhưng không thuyết phục được khách. Xuống xe 
người khách điện thoại về công ty phàn nàn, công 
ty gọi Minh lên làm tường trình rồi nhận phạt ngưng 
mấy ca. Thật phiền phức.

   Chuyện thứ hai:
   Lái xe Tài chở ông khách từ cầu Đinh Bộ Lĩnh (Bình 
Thạnh) về bến tàu cánh ngầm Bến Bạch Đằng, gần 
đến ngã tư Bạch Đằng, Tài thưa với khách:
   - Chú à đi thẳng đây ra đường Nguyễn Thị Minh 
Khai rồi ra bến Bạch Đằng là gần nhất nhưng giờ 
này tan trường dễ kẹt xe, chú cho cháu chạy ra Văn 
Thánh theo đường Nguyễn Hữu Cảnh ra Bạch Đằng 
nha, chú.
   - Ừ con chạy đường đó đi chứ đi đường này kẹt xe 
mất thời gian lắm. 
Ông khách vui vẻ đồng ý.
   Cuốc xe dài hơn chút đỉnh nhưng nhanh hơn kịp 
cho chuyến tàu xuất bến. Ông khách vui ra mặt 
thanh toán tiền xong còn bo cho Tài hai chục ngàn 
đồng. Kết thúc cuốc xe cả hai bắt tay tạm biệt với 
tâm trạng đều vui vẻ.
   Tài nghĩ, lái xe taxi là phải đi đúng hành trình, 
nếu có những trở ngại trên hành trình như “lô cốt” 
hay giờ cao điểm có nguy cơ kẹt xe, lái xe muốn 
chạy đường khác thì hỏi khách một câu, mất gì lời 
nói. Khách đồng ý thì mình chạy chứ tự ý chạy theo 
ý mình để khách hiểu nhầm là tài xế “vẽ đường” là 
đúng oan uổng. Tình ngay - lý gian! 

Hai cuốc xe đều không đi đúng hành trình, nhưng cách hành xử của mỗi lái xe 
được khách hàng tiếp nhận khác nhau. Chỉ cần một chút chuyên nghiệp, người 
lái xe trong chuyện thứ hai đã tránh được phiền phức tình ngay lý gian.

Tình ngay lý gian

(Tiếp theo trang 17)

   Sau sự việc này tôi nhớ đời. Từ đó 
phát hiện đồ đạc khách rơi rớt trên xe 
tôi chủ động trả ngay khi thì điện thoại, 
tiền khách đưa nhầm. Lần nọ có khách 
nước ngoài tiền cước báo 40.000đ, 
người ta đưa tôi đến 520.000đ tôi trả 
lại, ông khách vẫn… ngơ ngác, vẻ mặt 
ông như muốn nói “Sao rẻ vậy”. Lần 
khác tôi chở mấy ông xứ sở hoa anh 
đào, đồng hồ báo 99.000đ. Một ông 
xòe ra một sấp tờ 500.000đ, tôi rút một 
tờ giơ lên và thối lại 400.000đ, ông ấy 
ngạc nhiên đưa tôi sấp tiền và nói tiếng 
Việt lơ lớ: “Lấy nhiều nhiều…”. Thấy 
ông ấy “nhiệt tình” quá tôi gọi ngay 
bảo vệ khách sạn (vì đây là điểm của 

ML) ra “làm chứng” tôi “tính 
đủ lấy đúng”. 
   Vài tháng trước tôi chở cô 
khách từ tòa nhà Hoàng Anh 
Gia Lai, Q.7 đi đến chợ Bến 
Thành. Cô bảo tôi ở lại chờ 
đón về. Cô ấy đi vào chợ để 
quên chiếc bóp trên xe, tôi 
cất giúp. Khoảng 10 phút sau 
cô ấy đi ra mặt buồn rười rượi, 
cô bảo: “Chị vào chợ bị trộm 
móc túi lấy mất chiếc bóp rồi”, 
tôi hỏi “Mất bao nhiêu?”.  Cô 
ấy rầu rĩ “Hơn 19 triệu đồng 
cùng giấy tờ tùy thân”. Tôi mở 
cóp lấy chiếc bóp đưa cho 
chị: “Mất đâu mà mất, chị để 
quên trên xe, tui cất dùm chị 

nè”. Trông thấy chiếc bóp chị 
vui mừng nhìn tôi không chớp 
mắt “Không ai tốt bằng em”. 
Mấy tháng nay cả gia đình chị 
đã trở thành khách hàng thân 
thiết của tôi.  
   Tôi tâm đắc câu ông bà ta nói 
“Của thiên trả địa”. Đừng bao 
giờ nghĩ rằng chuyển “họa” 
của người ta thành “phúc” của 
mình, phúc đâu không thấy chỉ 
rước lấy đại nạn, mất mát còn 
nhiều hơn số tiền mình tham 
gian. Bây giờ nếu câu chuyện 3 
năm trước tái diễn, không tìm 
ra chủ nhân tôi cũng sẽ mang 
về công ty không muốn lịch sử 
lập lại, họa vạ vào thân 
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Đường phố giờ tan tầm 
đông như mắc cửi. Có 
chiếc taxi cứ cố tạt sát vào 

lề đường, nơi chỗ ngồi của một bà 
lão ăn xin.
   Người thanh niên lái xe chỉ kịp 
bỏ vội tờ tiền polyme vào cái nón 
lá rách của bà cụ rồi lại vội vã 
đánh xe đi, tránh những tiếng còi 
xe đằng sau inh ỏi.
   Người khách ngồi ghế không hết 
ngạc nhiên về hành động hiếm 
gặp ấy trong cuộc sống xô bồ mà 
dường như ai cũng có ít thời gian 
hơn để quan tâm đến những điều 
nhỏ nhoi xung quanh.
   - Anh vẫn thường làm thế khi 
gặp bất cứ người ăn xin nào à?
   - Cũng không hẳn. Chỉ những 
lúc tôi có sẵn tiền lẻ và không vội.
   - Tôi thấy tò mò vì trong xã hội 
này, người giàu rất nhiều, nhưng 
người ta…
   Vị khách không nói tiếp vì nghĩ 
rằng người thanh niên có thể hiểu 
được mình định nói gì. Đáp lại 
thắc mắc đó là nụ cười hiền hậu 
của người thanh niên qua gương 
chiếu hậu.
   - Anh có thể giải thích cho tôi 
được không? Tôi rất tò mò. Dù sao 
thì đoạn đường chúng ta đi cũng 
khá dài.
   Xe ra vòng xoay ngã bảy đông 
đúc, người thanh niên bắt đầu kể 
chuyện mình với giọng trầm ấm, 
cảm giác như của một người từng 
trải và điềm đạm.
   Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không 
có gia đình, cũng không biết bố 
mẹ mình là ai. Chỉ biết cho tới 
khi lớn lên, tôi đã gọi một người 
đàn bà bị tâm thần là mẹ. Nghe 
hàng xóm kể rằng, ngày đó, khi 

mẹ nhặt tôi về nuôi, tôi gầy 
guộc đen đúa như con mèo 
hen. Mẹ nhặt được tôi ở đâu 
thì không ai biết. Sau ngày 
đưa tôi về, đi đâu bà cũng 
mang tôi theo. Cũng nhờ cái 
nghề xin ăn thiên hạ của mẹ 
mà tôi được như ngày hôm 
nay. Cho đến giờ tôi vẫn 
không lí giải nổi tại sao một 
người đàn bà tâm thần, xin 
ăn ngày đó đã quyết định 
đèo bòng thêm một đứa trẻ 
không biết từ đâu ra.
   Tôi sống với mẹ gần 20 
năm như sống với người thân 
ruột thịt duy nhất trong đời 
mình. Tôi đã có thể kiếm 
tiền nuôi mẹ và không cho 

mẹ đi xin ăn nữa. Nhưng 
bệnh của mẹ tôi ngày càng 
nặng. Bà thường trốn nhà đi, 
có khi 3 ngày mới về. Một 
hôm khi đi làm về, tôi không 
thấy mẹ ở nhà. Tôi tìm mọi 
cách nhưng không sao tìm 
thấy mẹ. Bao nhiêu năm 
qua, tôi không chuyển chỗ 
ở, hi vọng một ngày nào đó 
mẹ lại trở về…
   Câu chuyện người thanh 
niên kể vừa dứt thì trời bắt 
đầu mưa. Cả hai người ngồi 
trong chiếc taxi đều lặng im 
không ai nói lời nào. Bên 
ngoài, bóng dáng những bà 
mẹ đang đội mưa trở về với 
những đứa con 

V ì mẹ là...mẹ của con
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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  LÁI XE
193A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 
Điện Thoại: (08) 39 571 582 

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

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

PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ MIễN PHÍ



   Ngoài 31 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. 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỘI LỖI VI PHẠM

1 Nguyễn Bá Th… A11 Thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản xe gây thất thoát tài sản của Công 
ty (7 lần làm mất bánh xe dự phòng tổng giá trị tài sản 22.080.000 đồng)

2 Nguyễn Văn L… 35 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (không nộp doanh thu)

3 Vi Văn T… 73 Có hành vi thiếu văn hóa tại bãi giao ca và có ý định tổ chức cho người nhà hành 
hung Đội Trưởng

4 Lê Nhựt Q… G2 Gian lận doanh thu (chở khách ngồi né mắt thần đồng hồ tính tiền không nhảy) và 
ép nhân viên Thanh tra té

5 Lê Bá H… 64 Uống rượu say vào Bến xe Miền Tây đánh Nhân viên ĐHTT

6 Nguyễn Ngọc Th… 34 Cố tình chiếm giữ tài sản của khách (Điện thoại Iphone và tiền)

7 Trịnh Văn Ngh… 54 Gian lận doanh thu (dùng thẻ online của khách cà khống ) (tái phạm)

8 Nguyễn Quốc A… 39 Cự cãi, lớn tiếng gây mất trật tự tại Bãi giao ca. Thường xuyên vi phạm

9 Nguyễn Thế Ph… 40 Cố tình chiếm giữ tài sản của khách (Điện thoại Iphone 5)

10 Ôn Hữu H… ĐN4 Tranh giành khách tại ĐTT Bệnh viện Đồng Nai, 
tổ chức nhiều người dùng hung khí đánh đồng nghiệp

11 Nguyễn Văn Đ… ĐN4 Cự cãi và dùng ghế đánh Đội Trưởng tại bãi giao ca

12 Dương Văn T… 01 Xe bị gắn board vào hệ thống đồng hồ tính tiền để kích xung 
nhưng cố tình không báo cáo

13 Nhan Nhật N… 29 Xỉa tài tại bãi lót Hồng Hà - Sân Bay Tân Sơn Nhất (tái phạm), 
sử dụng tem giả vào Sân bay, chửi Nhân viên ĐHĐTT

14 Nguyễn Văn Tr… A12 Cự cãi với Đội Trưởng gây mất trật tự tại bãi giao ca

15 Nguyễn Văn Q… 66 Có thái độ phục vụ không tốt đối với khách, hăm dọa khách (tái phạm)

16 Nguyễn Ngọc T… 46 Có thái độ phục vụ không tốt đối với khách (đuổi khách xuống xe)

17 Trương L… 64 Có thái độ phục vụ không tốt đối với khách 
(thu thêm tiền của khách so với cước đồng hồ)

18 La Gia H… A10 Không chấp hành ở điểm xếp tài, thách thức Nhân viên Thanh tra và ĐHĐTT

19 Trần Minh Q… G2 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao 
(kinh doanh không hiệu quả, không nộp doanh thu)

20 Lê Anh T… 45 Có thái độ phục vụ không tốt đối với khách, hăm dọa Nhân viên ĐHĐTT

21 Mai Việt H… 01 Chống đối Nhân viên Thanh tra tại Sân bay Tân Sơn Nhất 
(ép thanh tra xóa hình vi phạm)

22 Nguyễn Văn Tr… 63 Từ chối phục vụ khách đi gần, đuổi khách xuống xe 
tại Điểm Tiếp Thị Parkson Hùng Vương

23 Đỗ Hữu H… 69 Giao xe cho người ngoài Công ty kinh doanh (02 lần)
24 Trần Ngọc B... 36 Gian lận doanh thu (né mắt thần) và đánh Thanh tra gãy tay.
25 Võ Hoàng E... 67 Thái độ phục vụ không tốt, chửi khách đi gần (tái phạm)

26 Võ Thành H... 25 Xỉa tài tại ngã ba Bạch đằng bãi lót Hồng Hà - Sân Bay Tân Sơn Nhất (tái phạm)

27 Đỗ Hùng V... 65 Không nộp doanh thu, không hợp tác với BCH Đội, 
tự ý nhận xe Đội khác kinh doanh khi chưa có sự đồng ý của BCH Đội

28 Đặng Phước L... 43 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao 
(kinh doanh không hiệu quả, không hợp tác)

29 Nguyễn Công T... 68 Giao xe cho người ngoài Công ty kinh doanh

30 Bùi T... 03 Thu tiền quá giá đồng hồ khách nước ngoài 
gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty tại điểm tiếp thị lớn

31 Đặng Vũ L... KT ĐTT Bỏ điểm trực nhiều lần, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao

   Trong tháng 06 & 07/2013, 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:

>> TIN KYÛ LUAÄT

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 55 25 G1 61 65 62 05 41 A8
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN2

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 07/2013 CN doanh thu cao 07/2013
HẠNG CHI NHÁNH

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



   Một anh chàng tài xế taxi được bạn bè rủ đi 
nhậu sau khi tan ca nhưng đến muộn nên vừa 
ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô: “Đến 
muộn! Phạt! Phạt nặng!”.
   Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế 
cốc phạt thứ hai, thứ ba,… liên tiếp được rót ra.
   Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở 
quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại:
   - Anh bị phạt!
   Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè:
   - Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!

Phạt

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 8 - Soá 35)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 36)

Bút Te bình luận:
Hớ hênh chi thế bạn ơi 

để cho thiên hạ họ cười vô duyên
đái đường là chuyện phải kiêng 

công ty xử phạt đã nghiêm lắm rồi 
Lỗi này phải chấm dứt thôi!

Lỗi vi phạm: Lái xe đi vệ sinh không đúng nơi quy định.                      
                    Phạt ngưng phân ca từ 3 đến 5 ca.

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


