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- Luật sư Tạ Long Hỷ
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Ngày 3-9, Forbes Việt Nam, phiên bản tiếng Việt của tạp chí 
kinh doanh hàng đầu thế giới, công bố danh sách 50 công 

ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây 
là bảng xếp hạng công ty đầu tiên do Forbes Việt Nam nghiên 
cứu thực hiện. Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) 
xếp hạng 34 trong danh sách này với vốn hoá thị trường là 1.701 
tỷ đồng, doanh thu năm 2012 là 2.713 tỷ đồng.
   Lọt vào danh sách 50 công ty tốt nhất do Forbes Việt Nam xếp 
hạng gồm những công ty có hiệu quả kinh doanh cao. Tổng giá 
trị vốn hóa thị trường của 50 công ty này đạt 704 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 74% vốn hóa của hai sàn HOSE và HNX cộng lại (tính tại 
ngày 15-8-2013). Tổng doanh thu năm 2012 của 50 công ty tốt 
nhất đạt 413 nghìn tỷ đồng, bằng 43% tổng doanh thu của các 
doanh nghiệp niêm yết tại hai sàn chứng khoán kể trên.
   Forbes Việt Nam xếp hạng những công ty niêm yết tốt nhất ở 
thời điểm không phải lý tưởng đối với các doanh nghiệp và nền 
kinh tế. Mặc dù vậy, 50 công ty trong danh sách vẫn đạt tăng 
trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp, cùng với 
triển vọng tiếp tục phát triển trong những năm tới. Những công 
ty có hiệu quả kinh doanh cao nhất thị trường đều tổng hòa được 
các yếu tố: Chỉ số kinh doanh tốt, giá trị thương hiệu cao và triển 
vọng phát triển tốt.

V.L.
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   Tối 30/8, Hội chợ Tháng khuyến mãi đã khai mạc 
tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, quận 11, 
TPHCM. Đây là hoạt động mở màn cho chương trình  
Tháng khuyến mãi năm 2013 của TPHCM. Tại lễ khai 
mạc, bà Đặng Thị Lan Phương (TGĐ Vinasun Corp. 
- đơn vị bảo trợ Tháng khuyến mãi) được lãnh đạo 
UBND TPHCM tặng hoa cám ơn. 
   Theo ban tổ chức, Hội chợ Tháng khuyến mãi kéo 
dài từ 30 -8 đến ngày 3-9, gồm 400 gian hàng.
   Hội chợ Tháng khuyến mãi được coi là hoạt động 
mở màn Tháng khuyến mãi, kéo dài trong suốt tháng 
9, một chương trình thường niên do Sở Công Thương 
TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
tổ chức.                                                               V.L.

   Ngày 7/9/2013, Công đoàn cơ sở và Hội Chữ thập 
đỏ công ty đã phối hợp Răng Hàm Mắt Trung ương và 
Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khánh bệnh và phát 150 
phần quà trị giá trên 50 triệu đồng cho bà con nghèo 
xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

   Trong 2 ngày 10 và 11/9/2013, Công đoàn cơ sở 
công ty đã cử 4 lái xe tham gia Hội thi lái xe giỏi do 
Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh tổ chức. Hội thi 
này dành cho các đơn vị vận tải đóng trên địa bàn 
quận. Kết quả lái xe Nguyễn Trung Hạnh (x) tài 4034, 
đội 23, chi nhánh 7 - đạt giải khuyến khích.

   Ngày 08/09/2013, tại nhà hàng Hai Lúa - Gò Vấp, 
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun 
Corp.) đã tổ chức Lễ trao học bổng năm học 2013 - 
2014 cho 77 sinh viên nghèo hiếu học các tỉnh Đồng 
Tháp, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Dương và trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên.
   Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đại 
diện Quỹ học bổng Vinasun trao học bổng cho sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. 
   Được biết, suất học bổng thường xuyên được cấp 
trong suốt quá trình học tập của sinh viên tại các 
trường: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; mỗi suất trị giá 
8,4 triệu đồng/ năm.                                            T.H.

   Ngày 25/8/2013 tại Cup tennis Mừng Quốc khánh 
mang tên Giải Morning Club do Sở Giao thông Vận 
tải tỉnh Đồng nai tổ chức tại huyện Nhơn Trạch, lãnh 
đạo Vinasun Corp. đã giành 1 giải nhất đôi nam liên 
danh gồm ông Quách Hữu Đức (Bí thư huyện uỷ Nhơn 
Trạch) - ông Nguyễn Bảo Toàn và 2 giải nhì gồm các 
ông Tạ Long Hỷ - ông Lê Mạnh Tuấn (đôi nam lão 
tướng), ông Đặng Thành Duy - ông Phạm Thanh Bình 
(đôi nam trẻ).                                                        V.L.

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam phát học bổng năm học 2013 - 2014

Vinasun Corp. bảo trợ Tháng Khuyến mãi Vinasun Corp. phối hợp khám chữa bệnh 
từ thiện tại Long An

Vinasun Taxi tham gia Hội thi “Lái xe ô tô 
giỏi và an toàn”

Giải tennis Mừng Quốc Khánh 2/9

   Vinasun Taxi là thương hiệu taxi duy nhất cả nước 
vừa được vinh danh ở hạng mục Taxi được yêu thích 
nhất trong giải thưởng The Guide Award 2012-2013.
   Ngày 22/8, Ban tổ chức Giải thưởng đã công bố 124 
doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch do bạn 
đọc và Ban biên tập ấn phẩm The Guide thuộc Thời 
báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.  
   The Guide Award là giải thưởng thường niên uy tín 
trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực 
du lịch có thành tích và đóng góp cho sự phát triển 
ngành du lịch tại Việt Nam. Giải thưởng được bảo trợ 
bởi Tổng cục Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
   Vinasun Taxi từ lâu đã được nhiều du khách trong và 
ngoài nước ghi nhận là hãng vận chuyển taxi du lịch 
hấp dẫn nhất nhờ chất lượng dịch vụ tốt nhất. 
   Trước đó, Vinasun Taxi cũng được Sở Văn hoá Thể 
thao và Du lịch TPHCM công nhận là một trong 100 
điều thú vị về du lịch tại TPHCM.                         

V.L.

Vinasun Taxi được vinh danh tại The 
Guide Award 2012-2013

   Ngày 17/8/2013, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 
vinh dự đón nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng 
ASEAN”  tại thủ đô Viêng Chăn - Lào. 
   Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Asean là một giải 
thưởng uy tín trong khu vực, được tổ chức thường niên 
nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp các nước 
ASEAN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển cộng 
đồng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển bền 
vững. Các công ty được vinh danh đều đã xây dựng 
thành công những thương hiệu và nhãn hiệu hàng 
hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy tín và chất lượng, được 
người tiêu dùng ưa chuộng và đang trong quá trình mở 
rộng ra khu vực.
   Năm nay, giải thưởng này được trao cho 86 doanh 
nghiệp - doanh nhân tiêu biểu các nước trong khu vực.
   Cũng trong chương trình này, Vinasun Corp. còn 
được trao giải “Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN” 
và ông Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành được trao 
danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới”.

V.L.

Vinasun Taxi:
Thương hiệu nổi tiếng ASEAN

   Trong tháng 08/2013, Công ty quyết định khen 
thưởng cho 754 lái xe tự giác trả lại tài vật của khách bỏ 
quên trên xe với tổng tiền thưởng là 77.600.000 đồng, 
các tài vật: 502 ĐTDD, 130 vali hành lý, 34 máy tính 
xách tay, 19 máy quay phim, chụp hình kỹ thuật số, 
153.707.000 đồng, 5.168 USD , 110.270 yên Nhật 
và nhiều tài vật có giá trị khác.                           Q.L.

Khen thưởng  trong tháng 08/2013

x
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HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM G2 G1 55 25 05 14 65 61 A9 45
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 08/2013 CN doanh thu cao 08/2013
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 6
2 Chi nhánh 5
3 Chi nhánh 4

   Nguyễn Văn Hải
   Lúc 22 giờ 10 phút ngày 7/8/2013 bác 
tài Nguyễn Văn Hải (Tài 4513, đội A2) 
chở vị khách đi Thái Văn Lung, Q.1 
đến tòa nhà Bitexco, đến nơi khách và 
tài xế vui vẻ chào tạm biệt. 
   Lúc quẹt thẻ cho vị khách sau đó, anh 
Hải phát hiện chiếc túi khách để quên 
và báo ngay về tổng đài. 24 giờ anh có 
mặt tại văn phòng công ty trả lại chiếc 
túi bên trong có 20 triệu đồng, 1 chiếc 
điện thoại VERTU cho hành khách 
Phan Ngọc Hiếu. Vị khách hàng may 
mắn đã tấm tắc khen ngợi tấm lòng 
trung thực, thật thà của bác tài Nguyễn 
Văn Hải và thể hiện sự tin tưởng vào 
chất lượng, dịch vụ của Vinasun.
   Đỗ Quốc Phục
   Sáng ngày 10/8/2013 khi rửa và dọn 
dẹp xe giao ca cho đồng nghiệp, bác 
tài Đỗ Quốc Phục (tài 4711, đội G2) 
phát hiện chiếc túi bên trong có gồm 
800 USD, 8.000.000đ, 1 điện Nokia 
E72, mắt kính, thuốc, hộ chiếu cùng 
giấy tờ mang tên ông Nguyễn Mạnh 
Tường. Ngay lập tức anh báo cho đội 
trưởng và công ty. Anh cho biết có lẽ 
người khách bỏ quên chiếc túi này đón 
taxi lúc 20 giờ 25 phút ngày 9/8/2013 
đi từ 116/7 Phan Đăng Lưu, Q. Phú 
Nhuận đến chung cư 368 Phan Văn 
Trị, Gò Vấp. Khi anh Tường nhận được 
tin báo lên công ty nhận lại tài sản 
anh đã rất vui mừng bởi anh Tường 

không nhớ gì ngoài thông tin 
duy nhất là đi hãng Vinasun. 
Cảm kích trước sự minh bạch, 
rõ ràng của công ty anh Tường 
nói: “Tôi chân thành cảm ơn 
anh Phục và công ty đã hết 
lòng tạo điều kiện cho tôi nhận 
lại số tài sản trên”.
    Hoàng Văn Thông
  Lúc 19 giờ 45 phút ngày 
10/8/2013, tài xế Hoàng Văn 
Thông (tài 3944, đội A3) chở 
khách đi từ  255 Lê Thánh Tôn 
đến địa chỉ 200A Lý Tự Trọng. 
Khi khách xuống xe đã để quên 
chiếc túi xách màu đen. Anh 
Thông tiếp tục quay xe đi kinh 
doanh. Gần 23 giờ nhận được 
cuộc gọi từ tổng đài, anh kiểm 
tra và phát hiện có chiếc túi 
rớt dưới sàn xe ở băng ghế sau 

cùng. Phản hồi cho tổng đài 
đã tìm được chiếc túi xong anh 
Thông nhận được cuộc gọi từ 
khách hàng nhờ gửi lại tài sản 
trực tiếp nhưng anh chợt nghĩ, 
phục vụ nhiều cuốc khách như 
vậy liệu có trả đúng người? Để 
tránh trả nhầm gây tranh cãi 
anh đã hẹn giao trả tài sản 
cho khách tại công ty. Lúc 23 
giờ 45 phút anh Thông đã trả 
chiếc túi xách bên trong gồm 
có 2 dây chuyền vàng, 4 dây 
chuyền mặt hột xoàn, 4 nhẫn 
vàng, 4 đôi bông tai vàng, 1 
dây kim loại trắng, 1.000 đô la 
Úc, 3.400.000đ, 1 điện thoại 
di động Iphone 4S và 1 đồng 
hồ Rolex cùng giấy tờ tùy thân 
cho khách hàng Minh Thắng 
Trần Lee  

   Căn cứ điều lệ công ty 
và yêu cầu hoạt động 
kinh doanh của công ty, 
ngày 15/8/2013, Chủ tịch 
HĐQT đã ra quyết định 
thành lập Khối Điều hành 
Taxi và Khối Pháp chế.
   Khối Điều hành Taxi bao 
gồm Phòng Điều hành Taxi 
và tất cả các chi nhánh trực 
thuộc công ty. Khối Điều 
hành Taxi có chức năng 
quản lý - điều hành - giám 
sát các phương tiện kinh 
doanh và hoạt động kinh 
doanh của các chi nhánh, 
ban chỉ huy đội, lái xe của 
công ty. Tổ chức triển khai 
các công việc theo yêu cầu 
của Tổng Giám đốc về hoạt 
động điều hành phương 
tiện kinh doanh của công 
ty và các chi nhánh theo 
các quy định, quy chế 
quản lý của công ty và của 
pháp luật. 
   Khối Pháp chế bao gồm 
các Phòng Pháp chế, Phòng 
Tư vấn và Xử lý vi phạm, 
Phòng Thu hồi công nợ và 
Phòng Giải quyết khiếu nại 
khách hàng. Khối Pháp chế 
có chức năng chỉ đạo - điều 
hành - quản lý và giám sát 
toàn bộ các khía cạnh hoạt 
động nghiệp vụ tại các 
phòng trực thuộc Khối đảm 
bảo việc tuân thủ, thực hiện 
các quy định của pháp luật 
và chức năng, nhiệm vụ, 
quy chế, quy trình của các 
phòng ban đã được công ty 
quy định.                        V.L.

Lái xe Đỗ Quốc Phục
Ngày 15/08/2013, Ban Tổng Giám 
Đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương 
Việt Nam (Vinasun Corp.) quyết 
định bổ nhiệm:

Ngày 15/08/2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 
Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) quyết định bổ nhiệm: 

Ông Nguyễn 
Trọng Duy giữ 
chức Phó Tổng 
Giám đốc kiêm 
Giám đốc Khối 
Điều hành Taxi

Ông Nguyễn Bá 
Phong giữ chức 
Phó Giám đốc 
phụ trách Phòng 
Tư vấn và Xử lý 
vi phạm  

Ông Lâm Văn 
Lai giữ chức Phó 
Giám đốc phụ 
trách Phòng Thu 
hồi công nợ 

Bà Huỳnh Hạnh 
Nhân giữ chức 
Trưởng Phòng 
Điều hành Taxi 

Ông Phạm Văn 
Sang giữ chức 
Quyền Giám 
đốc Khối Pháp 
chế kiêm Giám 
đốc phụ trách 
Thanh tra 

Ông Nguyễn 
Văn Mác giữ 
chức Phó Giám 
đốc Điều hành 
Taxi

Ông Đặng Minh 
Trường Em giữ 
chức Phó Giám 
đốc Điều hành 
Taxi

Ông Nguyễn 
Xuân Chủ  giữ 
chức Phó Giám 
đốc Điều hành 
Taxi 

Bà Tôn Nữ Linh 
Đa giữ chức 
Phó Giám đốc 
phụ trách Phòng 
Giải quyết 
khiếu nại khách 
hàng 

Trong tháng 8/2013 có hàng trăm 
trường hợp lái xe Vinasun Taxi tự giác 
trả tài vật khách để quên trên xe. Đặc 
biệt trong 3 ngày 7 - 10/8/2013 có 
3 lái xe tự giác trả lại hành lý có giá 
trị lớn. Những hành động tự giác trả 
tài sản cho khách đó đã góp phần rất 
lớn trong việc xây dựng thương hiệu 
Vinasun ngày càng được khách hàng 
tin cậy, đều được công ty ghi nhận và 
khen thưởng kịp thời. 

Ông Tạ Long Hỷ - P.TGĐ T/T kiêm GĐ Vinasun Taxi tặng giấy khen Công ty 
cho lái xe Nguyễn Văn Hải

Gương sáng Vinasun

Thành lập Khối Điều 
hành Taxi và Khối 
Pháp chế

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Lái xe Hoàng Văn Thông
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   Những cuộc đụng độ giữa tài xế - 
điều hành
   Nguyệt vừa được chuyển sang điểm 
tiếp thị VIP kể lại rằng: “Có anh 
chàng tài xế hay xếp tài ở điểm tiếp 
thị cũ, biết tôi qua chỗ mới anh ấy 
cũng sang xếp tài, anh này có “thói 
quen” chê khách đi gần, qua bên 
này anh ta cũng chê ỏng chê eo, tôi 
không muốn giằng co mất mặt trước 
hành khách nên điều xe khác và yêu 
cầu anh ta quay xe ra ngoài. Quay xe 
xong, anh ta chạy vào chửi mắng đòi 
đánh tôi, tự động lấy khách khác đi, 
bị lập biên bản, công ty xử cắt lái. 
Sau đó anh ta ghé lại bảo rằng chỗ 
quen biết sao tôi làm căng vậy, tôi 
hỏi lại lúc chửi tôi anh có nghĩ đến 
cái tình quen biết, có giữ mặt mũi 
cho công ty không? Cạnh đó, còn có 
những người tài xế dằn mặt tôi bằng 
những lời lẽ cay nghiệt: “Tụi tao 
là người nuôi tụi mày nè!”. Tôi chỉ 
nhẹ nhàng: “Làm việc cho công ty 
có tổ chức đâu ra đó chứ anh, không 
có chúng tôi làm sao anh có khách 
chạy. Tôi không nhanh nhẹn khách 
sẽ bị hãng taxi khác vớt ngay”.
   Chuyện tương tự cũng từng xảy ra 
ở một điểm xếp tài đông đúc, số là 
anh chàng tài xế tên Hùng và anh 
nhân viên khai thác điểm tiếp thị tên 
Dũng có quan hệ khá thân tình. Cả 
hai sống cùng làng, lên thành phố 
thuê cùng dãy nhà trọ và cùng nhau 
làm việc tại Vinasun. Lần nọ Hùng 
đưa khách đi xong chớp nhoáng quay 
lại, anh ta vùng vằng xin Dũng cho 
mình lên lại tài nhất vì vừa đưa đò, 
khách đi chưa đến 1 km. Dũng kiên 
quyết: “Trong công việc ai cũng như 
ai, tao ưu tiên mày để tụi nó uýnh hội 
đồng tao à, xếp lại tài cuối đi mày”.  
Không hiểu ma quỉ xui khiến thế nào 
mà Hùng cầm nguyên chai nước thủy 
tinh đang uống dở đập lên đầu bạn, 
Dũng xỉu ngay tại chỗ. Thấy bạn 
chảy máu Hùng bừng tỉnh hoảng sợ 
rối rít lay bạn, đưa Dũng vào bệnh 
viện may mấy mũi. Lúc tỉnh lại Dũng 
ngơ ngác trông thấy ông bạn chí cốt 

ngồi kế bên vò đầu hối hận. 
Nhìn đôi mắt Hùng đỏ hoe lo 
lắng cho mình, Dũng thương 
cảm bỏ qua lỗi lầm của bạn, 
xem như cả hai tự “xử lý nội 
bộ”.
   Nghi - người có thâm niên 
trên 3 năm làm nhân viên 
khai thác điểm tiếp thị cũng 
đồng tình: Công việc này trông 
dễ dàng nhưng thực chất khó 
“nuốt” lắm, ai yếu đuối rất dễ 
bị “nội thương tâm hồn” vì vừa 
bị tài xế chửi vừa bị khách 
mắng mỏ. “Lúc mới làm điều 
hành tôi khóc suốt” - Nghi 
nói. Thế nên, công việc này 
đòi hỏi người điều hành phải 
hiểu tâm lý khách hàng. Đối 
với tài xế lúc làm việc phải 
cứng rắn nghiêm khắc và biết 
rõ anh em lái xe khi nào họ 
vui vẻ hay đang gặp áp lực 
để từ đó có cách xử lý công 
việc uyển  chuyển, dung hòa 
các mối quan hệ. Tuy luôn là 
người thấu hiểu anh em, xử sự 
khéo léo, trong điều hành được 
mệnh danh “Bao Công” nổi 
tiếng cứng rắn, ngay thẳng, 
công bằng nhưng Nghi cũng 
không tránh khỏi đụng độ với 
lái xe bởi những sự vụ rất đơn 
giản: Đài phát điểm, xe điều 

đến khách đã bỏ đi; tài xế 
chê khách đi gần… Tất tần tật 
họ mang cô ra gây gổ, mắng 
cô xối xả. Và cô cũng “nhòm 
ngó” tâm trạng anh em để 
thông cảm nếu thấy họ đang 
“bất an” do ế khách, thất tình, 
buồn chuyện nhà… Ngược lại, 
những ai hung hăng có máu 
hiếu chiến cô quyết “xử đẹp” 
không nhân nhượng, tặng vài 
cái biên bản để bác tài “rút 
kinh nghiệm”. Điều đáng ghi 
nhận là, tuy hai bên đụng 
nhau chan chát, những cuộc 
tranh cãi bùng nổ, biên bản 
bay vèo vèo nhưng “hậu” án 
phạt thì mối quan hệ đôi bên 
vẫn tốt đẹp, cần nhau và tiếp 
tục hợp tác hỗ trợ tốt cho nhau.
   Xin lỗi khách bất kể đúng sai
   Nghi thở dài cho biết, có lúc 
cô cũng “đuối” trước những 
việc không do mình gây ra 
nhưng phải “hì hục” cúi đầu 
xin lỗi khách. Lần nọ ở trước 
tòa nhà chung cư, tài xế chê 
khách đi gần, cho xe vọt 
thẳng. Khách giận dữ, cô tức 
lão tài xế anh ách quyết kỳ 
này phải “xử” lão nhưng trước 
mặt khách cô trưng ra nụ cười 
chuyên nghiệp thay tài xế xin 
lỗi, giúp lão ta chống chế:

Công việc này đòi hỏi người điều hành phải 

hiểu tâm lý khách hàng. Đối với tài xế lúc làm 

việc phải cứng rắn nghiêm khắc và biết rõ anh 

em lái xe khi nào họ vui vẻ hay đang gặp áp lực 

để từ đó có cách xử lý công việc uyển chuyển, 

dung hòa các mối quan hệ. Tuy luôn là người 

thấu hiểu anh em, xử sự khéo léo, trong điều 

hành được mệnh danh “bao công” nổi tiếng 

cứng rắn, ngay thẳng, công bằng nhưng Nghi 

cũng không tránh khỏi đụng độ với lái xe bởi 

những sự vụ rất đơn giản
Gian truân nghề điều hành tiếp thị - Kỳ II

Trăm dâu cứ đổ đầu tằm

Yến nhi

Theo các anh chị điều hành điểm tiếp thị, công việc điều hành nhìn vào ai nấy điều cảm thấy rất dễ dàng 
nhưng thực tế người điều hành cần có những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống bất chợt không theo 
thứ tự logic bởi tài xế và khách hàng mang đến. Khó khăn, vất vả nhưng theo các anh chị mình đã tích 
lũy được những bài học về cách ứng xử, thể hiện bản lĩnh mà không dễ dàng học được ở bất kỳ môi 
trường nào. Vì vậy, cuộc hành trình của họ tiếp tục dõi theo bước chân của hành khách và những chuyến 
xe...  
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NGHÒ QUYEÁT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG BAÁT THÖÔØNG NAÊM 2013
COÂNG TY COÅ PHAÀN AÙNH DÖÔNG VIEÄT NAM

QUYEÁT NGHÒ
Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng naêm 2013 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam - Vinasun Corporation 
ñöôïc tieán haønh vaøo ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2013 taïi Coâng ty soá 648 Nguyeãn Traõi, Phöôøng 11, Quaän 5, TPHCM, 
vôùi söï hieän dieän  cuûa 209 coå ñoâng ñaïi dieän cho 35.378.284 coå phaàn chieám 87,35% toång soá coå phieáu phoå thoâng 
coù quyeàn bieåu quyeát ñang löu haønh vaøo ngaøy choát danh saùch coå ñoâng (07/08/2013) ñaõ thaûo luaän vaø nhaát trí 
thoâng qua Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi vôùi caùc noäi dung chính nhö sau:

Ñieàu 1: Thoâng qua phaùt haønh coå phieáu rieâng leû vôùi caùc noäi dung nhö sau:
1. Muïc ñích phaùt haønh:
Ñeå ñaàu tö theâm xe phaùt trieån kinh doanh taïi caùc ñòa baøn hieän höõu vaø caùc ñòa baøn môùi trong naêm 2013 - 2014
- 2013: Ñaàu tö theâm 400 xe môùi (ngoaïi tröø 500 xe theo keá hoaïch ñeà ra)
- 2014: Ñaàu tö 900 xe môùi
2. Phöông aùn phaùt haønh
- Loaïi coå phieáu: coå phieáu phoå thoâng.
- Meänh giaù coå phieáu: 10.000 ñoàng/ coå phieáu.
- Soá löôïng coå phieáu phaùt haønh: Toái ña 3.000.000 (Ba trieäu) Coå phieáu
- Toång giaù trò phaùt haønh theo meänh giaù: Toái ña 30.000.000.000 (Ba möôi tyû) ñoàng
- Haïn cheá chuyeån nhöôïng: Soá coå phieáu naøy bò haïn cheá chuyeån nhöôïng trong voøng 1 naêm keå töø ngaøy hoaøn thaønh 
ñôït chaøo baùn.
- Phöông thöùc phaùt haønh: Chaøo baùn rieâng leû cho caùc nhaø ñaàu tö lôùn: Caù nhaân, nhaø ñaàu tö toå chöùc (Soá               
löôïng döôùi 10 nhaø ñaàu tö) vaø khoâng phaân bieät coå ñoâng môùi hay coå ñoâng hieän höõu.
- Ñoái töôïng phaùt haønh: Ñoái töôïng chaøo baùn cuï theå vaø soá löôïng coå phaàn chaøo baùn cho töøng ñoái töôïng töông öùng 
seõ ñöôïc uûy quyeàn cho HÑQT nghieân cöùu, ñaøm phaùn caùc ñieàu kieän vaø quyeát ñònh taïi thôøi ñieåm chaøo baùn.
- Quy ñònh Giôùi haïn veà tyû leä tham gia cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi: tuaân thuû theo quyeát ñònh soá 88/2009/               
QÑ-TTg ban haønh ngaøy 18/6/2009 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá goùp voán, mua coå phaàn 
cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi caùc doanh nghieäp Vieät Nam.
- Caùch thöùc phaùt haønh: Töï chaøo baùn hoaëc, vaø thoâng qua Coâng ty Chöùng khoaùn.
- Giaù chaøo baùn: UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng Quaûn trò ñaøm phaùn vaø quyeát ñònh möùc giaù baùn cuï theå ñoái vôùi              
töøng nhaø ñaàu tö, nhöng toái thieåu laø 44.000 ñoàng/coå phieáu.
- Xöû lyù soá coå phieáu coøn dö sau khi keát thuùc ñôït phaùt haønh: Soá löôïng coå phaàn coøn dö do caùc nhaø ñaàu tö                
khoâng ñaët mua heát seõ coi nhö chöa phaùt haønh vaø toång soá coå phaàn chaøo baùn cho nhaø ñaàu tö seõ ñöôïc tính              
giaûm theo soá löôïng töông öùng.
- Thôøi ñieåm phaùt haønh: Ngay sau khi hoaøn thaønh caùc thuû tuïc phaùp lyù ñöôïc quy ñònh vaø ñöôïc UÛy ban Chöùng 
khoaùn Nhaø nöôùc chaáp thuaän vaø cho pheùp.
3. Phöông aùn söû duïng voán thu ñöôïc töø ñôït phaùt haønh:
Thöïc hieän vieäc ñaàu tö xe cho naêm 2013 vaø 2014 nhaèm:
- Taêng soá löôïng xe taïi TPHCM – Bình Döông – Ñoàng Nai – Vuõng Taøu – Ñaø Naüng.
- Thay theá xe cuõ thanh lyù.
- Ñaàu tö phaùt trieån ñòa baøn môùi.
4. UÛy quyeàn cho HÑQT thöïc hieän caùc noäi dung sau:

Caên cöù Luaät Doanh Nghieäp do Quoác hoäi nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 
29/11/2005 vaø coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/07/2006;
Caên cöù vaøo Ñieàu Leä Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam – Vinasun Corporation
Caên cöù Bieân baûn Ñaïi Hoäi, keát quaû bieåu quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng naêm 2013 cuûa Coâng 
Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam ñöôïc toå chöùc ngaøy 27/08/2013.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do –Haïnh phuùc

--- oOo ---

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2013CORP.   - Xin lỗi chị! Chị thông cảm, 
anh ấy đang trong tâm trạng 
bất ổn, không biết gặp chuyện 
gì mà anh ta buồn bã… để em 
điều ngay xe khác cho chị nhé!
   Hay lần khác có hai vị khách 
và hai mẹ con từ trong chung 
cư đi ra cùng lúc, đứa bé thấy 
chiếc taxi đã vọt thẳng vào 
xe. Một trong hai vị khách đã 
quay sang mắng đứa trẻ:
   - Đồ bất lịch sự.
   Chưa hả dạ bà quay sang tôi 
chất vấn:
   - Tại sao cô cho mẹ con họ 
lên xe trước, không chấp nhận 
được, công việc của cô là gì 
hả?.
   Tức lắm nhưng cô cố nuốt 
vào trong nhã nhặn giải thích: 
   - Cả hai cùng ra một lúc, chị 
cũng chưa lên tiếng gọi xe, trẻ 
con phản ứng mau lẹ chị ạ! 
Nếu chị gọi xe trước mà cháu 
nó giành là tôi sai, đằng này… 

Thôi dù sao tôi cũng xin lỗi 
chị, tôi điều xe khác lên rồi, 
chị ráng chờ 2 phút có xe ngay 
mà.
   Số là trước chung cư Nghi 
làm điều hành là con đường 
lớn xe lưu thông. Vì vậy chỉ 
đậu được 1 xe, cần thêm xe, 
điều hành khu vực sẽ điều đến 
ngay. 
   Khi được luân chuyển sang 
điều hành tại siêu thị, vốn tính 
nhiệt tình, lúc rảnh rỗi Nghi 
còn hỗ trợ khách mua hàng 
bấm mã số thành viên, chỉ 
dẫn nơi nhận quà khuyến mãi, 
lấy hóa đơn, đẩy hàng giúp… 
Những lúc trời mưa khách 
không đi xe Vinasun cũng 
mượn dù nhờ cô đưa ra. Phục 
vụ từng lượt khách của hãng xe 
mình và giúp đỡ khách hàng 
siêu thị xong cả người Nghi 
ướt nhẹp. Có hôm về nhà chân 
tay cô rã rời mỏi mệt do phụ 

khách bưng bê hàng hóa ra xe (mặc 
dù điều này không thuộc trách nhiệm 
của cô). Nghi nhớ lại lần buồn nhất là 
giúp hai vợ chồng trẻ khuân đồ ra xe, 
người chồng cũng cúi xuống xách vài 
túi, cô vợ ngăn lại: “Để cô ấy xách, anh 
mó tay vào làm gì”. Cô tức nghẹn ngạc 
nhiên: “Anh ta là đàn ông ư? Rõ ràng 
mình nhiệt tình giúp đỡ, tại sao họ biến 
mình như osin thế nhỉ”. Nghi chợt hiểu 
ra: Không phải ai cũng hiểu được lòng 
tốt của mình. Rút kinh nghiệm lần sau 
cần phải đặt nó đúng chỗ, đúng người.  
Vừa kết thúc xong câu chuyện, có hai vị 
khách đẩy hàng từ siêu thị bước ra gọi 
xe, Nghi nhanh mắt nhanh chân chạy 
đến gọi vào bộ đàm điều xe lên, miệng 
không ngừng nói “Xe đến ngay, để em 
giúp cô mang đồ đạc xuống trước nhé.  
Ấy, cẩn thận bậc thềm…”.  Hai tay cô 
khệ nệ mang những túi hàng to đùng 
nhanh chóng giúp khách chuyển cho 
bác tài sắp lên xe. Câu chuyện “rút 
kinh nghiệm” Nghi vừa kể đã sớm trôi 
tuột theo những túi hàng cô vừa khuân 

STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Hoàng Văn Thông 3944 A3
Trả 1.000 đô Úc, 3.400.000 VNĐ, Iphone 4S , 02 sợi dây 
chuyền vàng , 04 sợi dây có mặt hột xoàn, 04 chiếc nhẫn vàng, 
04 đôi bông tai vàng, sợi dây kim loại trắng, đồng hồ Rolex

2 Đỗ Quốc Phục 4711 G2 Trả 800 USD, 8.000.000 VNĐ, ĐTDĐ Nokia E72, Hộ chiếu
3 Nguyễn Văn Hải 4513 A2 Trả 20.000.000 Đ + ĐTDĐ Vertu
4 Đàm Minh Cường 4577 48 Trả 200USD + 15.000.000 VNĐ
5 Ngô Văn Khiêm 3347 VT3 Trả ĐTDĐ iPhone 4 + ĐTDĐ Samsung Galaxy S4
6 Lê Duy Hải 2084 BD2 Trả ĐT iPhone 4 + Laptop Acer
7 Phạm Ngọc Quang 1329 A1 Trả 2 Laptop +  ĐTDĐ Nokia
8 Nguyễn Thanh Long 3517 22 Trả túi xách +10.000.000đ + nhẫn hột xoàn + xe đẩy em bé
9 Trần Tấn Hưng 2277 ĐN4 Trả Valy + Laptop + iPad
10 Hồ Văn Nhuận 4814 53 Trả bóp (13.000.000 VNĐ, 2 GPLX và CMND)
11 Lý Thoại Dũ 3726 16 Trả 2 Laptop (Vaio + Samsung)
12 Hồ Công Khoa 4605 A8 Trả ĐTDĐ Iphone 5

   Trong Tháng 08/2013 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 754 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 77.600.000 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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- Thöïc hieän caùc thuû tuïc caàn thieát (bao goàm caû vieäc kyù vaên baûn, giaáy tôø lieân quan) theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät 
ñeå thöïc hieän vieäc phaùt haønh coå phieáu.
- Löïa choïn toå chöùc tö vaán phaùt haønh hoaëc töï phaùt haønh, quyeát ñònh thôøi ñieåm thích hôïp ñeå trieån khai phöông aùn 
phaùt haønh, ñöôïc chuû ñoäng ñaøm phaùn vaø quyeát ñònh danh saùch caùc nhaø ñaàu tö ñöôïc mua coå phieáu bao goàm giaù 
vaø khoái löôïng chaøo baùn cuï theå ñoái vôùi töøng nhaø ñaàu tö treân nguyeân taéc giaù phaùt haønh khoâng thaáp hôn 44.000 
ñoàng/coå phieáu, thôøi gian haïn cheá chuyeån nhöôïng coå phieáu sau ñôït phaùt haønh, phöông aùn xöû lyù coå phieáu khoâng 
ñöôïc mua heát (neáu coù) vaø phöông aùn xöû lyù trong tröôøng hôïp khoâng huy ñoäng ñuû nguoàn voán töø vieäc phaùt haønh 
(neáu coù) nhaèm ñaûm baûo lôïi ích cao nhaát cho Coâng ty vaø coå ñoâng.
- Tieán haønh caùc thuû tuïc phaùt haønh vaø baùo caùo vôùi UBCK Nhaø nöôùc, thöïc hieän vieäc ñaêng kyù nieâm yeát boå sung 
treân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP.HCM vaø ñaêng kyù löu kyù chöùng khoaùn boå sung taïi Trung taâm Löu kyù Chöùng 
khoaùn Vieät Nam ñoái vôùi toaøn boä soá löôïng coå phieáu phaùt haønh theâm.
- Pheâ duyeät taêng voán ñieàu leä cuûa Coâng ty leân baèng toång meänh giaù soá coå phieáu sau khi phaùt haønh ñöôïc vaø baèng 
soá lieäu ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû phaùt haønh theâm coå phieáu cho UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc sau khi 
ñôït phaùt haønh hoaøn taát.
- Chænh söûa Ñieàu leä (phaàn voán Ñieàu leä môùi taêng theâm) vaø caùc coâng vieäc khaùc coù lieân quan theo ñuùng quy ñònh 
cuûa Luaät Doanh nghieäp, Ñieàu leä Coâng ty vaø phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn.
      Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:   35.378.284 coå phaàn, ñaït tyû leä   100%
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                  0 coå phaàn, ñaït tyû leä           0%
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                  0 coå phaàn, ñaït tyû leä          0%

Ñieàu 2: Thoâng qua phöông höôùng phaùt trieån kinh doanh vaø taêng voán Ñieàu leä 2014 – 2015 sau thaønh coâng ñôït 
phaùt haønh coå phieáu rieâng leû vôùi caùc noäi dung nhö sau:
1. Phöông höôùng phaùt trieån coâng ty ñeán 2015:
a. Phöông höôùng ñaàu tö vaø phaùt trieån:
- Taäp trung gia taêng soá löôïng xe taïi caùc ñòa baøn kinh doanh hieän höõu nhö TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai, 
Vuõng Taøu, Ñaø Naüng.
- Môû roäng ñòa baøn kinh doanh taïi caùc TP môùi: Nha Trang, Caàn Thô, Haø Noäi.
- Thay theá xe cuõ, ñaûm baûo chaát löôïng ñoàng ñeàu.
- Phaùt trieån caùc ñieåm tieáp thò môùi, ñoåi môùi coâng ngheä ñeå naâng cao khaû naêng nhaän vaø phaùt cuûa Toång ñaøi.
- Naâng cao caùc tieän ích treân xe.
b. Thoâng qua keá hoaïch kinh doanh vaø lôïi nhuaän naêm 2014-2015 (trong tröôøng hôïp ñôït phaùt haønh coå phieáu 
rieâng leû thaønh coâng)
 

2. Thoâng qua vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu töø nguoàn voán chuû sôû höõu sau khi ñôït phaùt haønh coå phieáu rieâng leû 
thaønh coâng:
a. Theo tieán trình:
- Ñaàu naêm 2014: phaùt haønh theo tyû leä thöïc hieän quyeàn laø 30% 
  (Coå ñoâng sôû höõu 100 coå phieáu seõ nhaän theâm 30 coå phieáu môùi)
- Ñaàu naêm 2015: phaùt haønh theo tyû leä thöïc hieän quyeàn laø 20% 
  (Coå ñoâng sôû höõu 100 coå phieáu seõ nhaän theâm 20 coå phieáu môùi)
  o Nguoàn voán thöïc hieän: Thaêng dö voán coå phaàn vaø lôïi nhuaän giöõ laïi.
b. Phöông aùn phaùt haønh:
- Loaïi coå phieáu: Coå phieáu phoå thoâng

- Meänh giaù coå phieáu: 10.000 ñoàng/ coå phieáu.
- Ñoái töôïng phaùt haønh: coå ñoâng hieän höõu coù teân trong danh saùch taïi ngaøy choát danh saùch coå ñoâng ñeå thöïc hieän 
quyeàn nhaän theâm coå phieáu.
- Tyû leä thöïc hieän: 30% cho ñaàu naêm 2014 vaø toái thieåu 20% cho ñaàu naêm 2015.
- Soá löôïng coå phieáu phaùt haønh döï kieán: theo soá löôïng thöïc teá phaùt haønh theo tyû leä döï kieán thöïc hieän haøng naêm.
- Toång giaù trò phaùt haønh döï kieán (theo meänh giaù): Theo toång meänh giaù thöïc teá phaùt haønh töông öùng vôùi tyû leä 
thöïc hieän haøng naêm.
- Nguoàn voán hôïp phaùp ñöôïc söû duïng ñeå phaùt haønh: töø thaêng döï voán coå phaàn vaø lôïi nhuaän ñeå laïi.
- Quyeàn nhaän coå phieáu phaùt haønh theâm: Khoâng ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng.
- Xöû lyù coå phieáu leû phaùt sinh (neáu coù): soá coå phieáu phaùt haønh theâm cho moãi coå ñoâng seõ ñöôïc laøm troøn ñeán haøng 
ñôn vò. Phaàn coå phieáu leû phaùt sinh (neáu coù) seõ bò huûy boû.
- Thôøi ñieåm phaùt haønh: ngay sau khi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa UBCKNN (coâng boá nhaän ñuû hoà sô vaø thoâng baùo 
treân caùc phöông tieân thoâng tin ñaïi chuùng) vaø Sôû Giao Dòch Chöùng Khoaùn TP HCM.

3. UÛy quyeàn cho HÑQT thöïc hieän caùc noäi dung sau:
- Thöïc hieän caùc thuû tuïc caàn thieát (bao goàm caû vieäc kyù vaên baûn, giaáy tôø lieân quan) theo quy ñònh cuûa Phaùt luaät 
ñeå thöïc hieän vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu töø nguoàn voán chuû sôû höõu sau khi ñôït phaùt haønh coå phieáu rieâng leû 
thaønh coâng.
- UÛy quyeàn cho Chuû tòch HÑQT quyeát ñònh thôøi ñieåm thích hôïp ñeå choát danh saùch coå ñoâng vaø tieán haønh caùc 
thuû tuïc toå chöùc ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät.
-   UÛy quyeàn cho Hoäi ñoàng quaûn trò xaây döïng phöông aùn phaùt haønh chi tieát vaø quyeát ñònh löïa choïn thôøi ñieåm 
thích hôïp ñeå trieån khai phöông aùn phaùt haønh vaø choát danh saùch coå ñoâng thöïc hieän vieäc phaùt haønh theâm coå 
phieáu.
-   UÛy quyeàn cho HÑQT löïa choïn toå chöùc tö vaán phaùt haønh, tieán haønh caùc thuû tuïc phaùt haønh vaø baùo caùo vôùi 
UB CK Nhaø nöôùc, thöïc hieän vieäc ñaêng kyù nieâm yeát boå sung treân Sôû giao dòch Chöùng khoaùn TP HCM vaø ñaêng 
kyù löu kyù chöùng khoaùn boå sung taïi Trung taâm Löu Kyù Chöùng Khoaùn Vieät Nam ñoái vôùi toaøn boä soá löôïng coå phieáu 
phaùt haønh theâm.
-   Pheâ duyeät taêng voán ñieàu leä cuûa coâng ty leân baèng toång meänh giaù soá coå phieáu sau khi phaùt haønh ñöôïc vaø baèng 
vôùi soá lieäu ghi nhaän trong baùo caùo keát quaû phaùt haønh theâm coå phieáu cho UÛy Ban Chöùng Khoaùn Nhaø Nöôùc sau 
khi caùc ñôït phaùt haønh hoaøn taát.
-   Chænh söûa Ñieàu leä (phaàn voán Ñieàu leä môùi taêng theâm) vaø caùc coâng vieäc khaùc coù lieân quan theo ñuùng quy ñònh 
cuûa Luaät Doanh Nghieäp, Ñieàu leä Coâng Ty vaø phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn.
Tyû leä bieåu quyeát:
     Soá coå phaàn nhaát trí:   35.378.248 coå phaàn, ñaït tyû leä   100%
     Soá coå phaàn khoâng nhaát trí:                  0 coå phaàn, ñaït tyû leä       0%
     Soá coå phaàn khoâng coù yù kieán:                  0 coå phaàn, ñaït tyû leä       0%

Ñieàu 3: Thoâng qua Nghò Quyeát Ñaïi Hoäi
1. Nghò quyeát ñaõ ñöôïc thoâng qua Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng naêm 2013, Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông 
Vieät Nam hoïp ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2013 vôùi tyû leä bieåu quyeát taùn thaønh 100%.
2. Nghò quyeát coù hieäu löïc keå töø ngaøy 27 thaùng 08 naêm 2013, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông 
Vieät Nam coù traùch nhieäm toå chöùc, laõnh ñaïo Coâng ty thöïc hieän caùc noäi dung cuûa Baûn Nghò quyeát naøy.
3. Nghò quyeát seõ ñöôïc göûi cho taát caû caùc coå ñoâng cuûa Coâng Ty Coå Phaàn AÙnh Döông Vieät Nam sau khi keát thuùc 
Ñaïi hoäi qua website Coâng ty.

TM. ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG                   
CHUÛ TÒCH HÑQT

    

                               
ÑAËNG PHÖÔÙC THAØNH

Naêm 2014 Naêm 2015

Doanh thu Kinh doanh (tyû ñoàng) 3.358,08 3.853,47

Thu nhaäp töø Thanh lyù + khaùc (tyû ñoàng) 97,22 93,58

Toång laõi tröôùc thueá (tyû ñoàng) 324,90 390,68

Toång Lôïi nhuaän sau thueá (tyû ñoàng) 253,4 304,73

Toång xe ñaàu tö môùi (xe) 900 900

Toång thanh lyù xe (xe) 400 400
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Với sự hiện diện của 209 cổ 
đông, đại diện cho 35.378.284 
cổ phần chiếm 87,35% tổng 
số cổ phiếu phổ thông, Đại hội 
đồng Cổ đông Bất thường năm 
2013 - Công ty Cổ phần Ánh 
Dương Việt Nam diễn ra vào 
ngày 27/08/2013 đã thảo luận 
và nhất trí thông qua Nghị quyết 
của Đại hội.
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Sinh ra trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ một đời gắn với tay lái. Ba anh em Nguyễn Anh Hùng, Nguyễn 
Anh Sơn và Nguyễn Anh Hải lần lượt nối nghiệp nghề ôm vô-lăng. Sau những năm tháng bôn ba lái đủ các 
loại xe, ba anh em Hùng - Sơn - Hải chính thức chọn nghề lái taxi khi về đầu quân cho Vinasun. Người mở 
màn nghiệp mới này là Nguyễn Anh Sơn sau 6 năm đi hợp tác lao động Hàn Quốc trở về, lái xe tải được vài 
tháng để điều nghiên kỹ càng các hãng taxi. Xong, Sơn chọn Vinasun dù gia đình, họ hàng phản đối quyết 
liệt vì tội “bỏ xe tải”. Thế nhưng, trong vòng một năm, Sơn đã chứng minh cho gia đình thấy được sự lựa 
chọn đúng đắn của mình và còn giới thiệu cho anh trai và cậu em út vào Vinasun. Hiện nay, mỗi tháng cả 
ba anh em đều có thu nhập trên 10 triệu đồng/người.

thành công tại Vinasun
Ba “mảnh ghép” 

Minh Anh
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Gặp tôi, Nguyễn Anh Sơn 
(Tài 4319 đội A5, chi 
nhánh 8) mở đầu câu 

chuyện nói về thành tích doanh 
thu thật lạ: “Động lực để tôi cố 
gắng làm việc có doanh thu cao là 
vì ba mẹ tôi, hai vị đã về hưu, anh 
và em trai đã có gia đình riêng 
cần gánh vác. Tôi cho rằng làm 
người phải hiếu thảo với ba mẹ, 
người con có hiếu làm việc gì cũng 
được suôn sẻ, thuận lợi. Còn dù ai 
đó có nhiều tiền nhưng bất hiếu, 
hỗn xược với ba mẹ, đừng hi vọng 
đường đời thuận lợi”. 
   Từ anh bộ đội trở thành công 
nhân giỏi
   Sơn bắt đầu câu chuyện kể 
về hành trình mình gắn bó với 
Vinasun. Số là học xong lớp 12, 
chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại 
học Sơn cảm nhận rằng con đường 
học hành của mình thuận lợi bao 
nhiêu khó khăn sẽ chồng chất lên 

vai ba mẹ bấy nhiêu. Ba làm 
tài xế sau làm quản lý đội xe 
của công ty cấp thoát nước đô 
thị, mẹ là tài xế xe lu, cả hai 
đều trông chờ vào đồng lương 
nhà nước để nuôi ba anh em 
Sơn. Thế nên, dù đã chuẩn bị 
học trung cấp xăng dầu nhưng 
anh quyết nghỉ học đi bộ đội. 
Hoàn thành xong nghĩa vụ 
quân sự, anh được chọn tham 
gia chương trình đào tạo đi hợp 
tác lao động tại Hàn Quốc. 
Trong 6 năm làm việc ở nước 
ngoài, Sơn đã học được sức 
chịu đựng kinh người. Sơn kể, 
khi vừa mới sang Hàn Quốc, 
ngày đầu tiên đi làm ở công ty 
chuyên sản xuất các tấm nhựa 
cho thiết bị ôtô, anh không biết 
làm trong khi nhìn những người 
công nhân nữ thoăn thoắt làm 
việc. Bị mắng anh rơi nước mắt 
và tự hứa với lòng người ta làm 

được mình cũng phải làm được, 
cái gì mình cũng phải rành, 
phải biết. Từ đó, Sơn cố gắng 
học hỏi, làm giỏi và hoàn thành 
xuất sắc công việc được giao. 
   Những ngày không làm 
việc, Sơn mò sang các câu lạc 
bộ, hội nhóm giao lưu để học 
tiếng Hàn. Nhờ vậy trong vòng 
một năm Sơn đã nói sành sỏi 
và được biết đến là một công 
nhân lành nghề, giỏi chuyên 
môn, chịu thương chịu khó. Vì 
vậy ngoài năm đầu tiên còn lạ 
lẫm, sang năm thứ hai Sơn tự 
đi xin việc và trải qua nhiều 
nghề như thợ tiện, đúc… Trong 
6 năm anh chưa một lần trở về 
Việt Nam. Sơn nghĩ, mục tiêu là 
kiếm tiền giúp gia đình nên anh 
không ngại khó khăn, khổ cực 
lao vào đảm trách những công 
việc nặng nhọc để kiếm được 
nhiều tiền hơn với mức lương 

Bỏ lương ngàn đô về Vinasun
Mảnh ghép 1: Nguyễn Anh Sơn

Ba anh em cùng lái 
xe taxi Vinasun: 

Nguyễn Anh Sơn (trái), 
Nguyễn Anh Hải (giữa), 

Nguyễn Anh Hùng (phải)
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Nguyễn Anh Sơn là chàng trai có tư cách đạo đức, 
có ý thức chấp hành nội quy công ty, nhiệt huyết với 
công việc, có chí tiến thủ. Anh là một trong những 
tài xế đạt doanh thu cao thuộc hàng Top. Anh trai 
của Sơn là Nguyễn Anh Hùng tuy mới vào chi nhánh 
nhưng cũng là tài xế có doanh thu tốt, siêng năng, 
chịu khó làm ăn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng
Giám đốc chi nhánh 8

từ 2.200 - 2.500 USD/tháng. 
Sơn kể “Có hôm làm việc xong 
đến giờ cơm trưa, tôi cầm chén 
cơm mà tay cứ run rẩy, mệt rã 
rời”. Thế nhưng, nghị lực của 
chàng trai tuổi đôi mươi đã cho 
Sơn sức mạnh vượt qua mọi trở 
ngại. Sự cố gắng của Sơn đã 
được đền bù xứng đáng, ba mẹ 
đã dùng tiền anh gửi về mua 
một ngôi nhà ở Q.8, kết thúc 
những năm tháng nương nhờ 
nhà nội, ngoại. Khi hay tin 
ba bị tai biến, mẹ bị gai cột 
sống do hậu quả năm tháng 
lao động khổ cực. Sơn thầm 
nghĩ nếu mải mê kiếm tiền lỡ 
ba xảy ra chuyện mình có hối 
hận cũng đã muộn màng, anh 
quyết định về nước tìm một 
công việc phù hợp, vừa gần gũi 
chăm sóc ba mẹ. 
   Về Việt Nam, Sơn đi học lấy 
bằng lái rồi về lái xe tải chở 
hàng cho công ty liên doanh 
Việt Nam - Singapore với mức 
lương 5 triệu đồng/tháng. Do 
tính chất công việc, cả tháng 
Sơn mới về nhà. Ba mẹ thấy 
con vất vả sớm hôm trên những 
chuyến hàng quá tải. Thế nên, 
ông bà bàn nhau đưa Sơn về 
làm việc cho Công ty cấp thoát 
nước đô thị TP.HCM - nơi ba 
Sơn đang làm quản lý đội lái 
xe (thời điểm này ông chưa 
về hưu). Đứng trước lựa chọn 
công việc ổn định với mức 
lương bình ổn 6 - 7 triệu đồng/

tháng, Sơn đắn đo: “Nếu về 
làm cho công ty thời gian rảnh 
nhiều trong khi mức lương đã 
ấn định con số cụ thể. Thật 
không cam lòng”. 
   Thử sức lái taxi
   Trong thời gian này anh điều 
nghiên và ngấp nghé muốn gia 
nhập đội quân lái taxi nhưng bị 
gia đình, họ hàng, lối xóm kịch 
liệt phản đối. Bởi theo nhiều 
anh trong xóm đang hành 
nghề taxi thì “chạy taxi không 
có ăn, ế lắm”. Nhưng cũng có 
nhiều người Sơn tình cờ gặp 
tiết lộ rằng “cố gắng chạy taxi 
doanh thu cũng không… tồi, 
siêng năng mỗi tháng kiếm 
trên “chục chai” (tức trên 10 
triệu đồng), còn chịu khó chịu 
cực cũng bỏ túi ngót nghét trên 
1.000USD/tháng”. Đứng trước 
nhiều nguồn tin trái ngược 
nhau Sơn quyết định lao vào 
thử sức. Kết quả Sơn bị ba mẹ 
phản đối, ngăn cản anh bằng 
cách không cho tiền đóng thế 
chân. Bằng quyết tâm và nghị 
lực, Sơn tự lo tiền, vậy là đúng 
10 tháng trở về Việt Nam, 
ngày 31/8/2011 anh chính 
thức bước vào Vinasun., 
   Sơn nhớ lại, ngày đầu tiên đi 
lái taxi, anh đậu xe ở 68 Tản 
Đà từ lúc nhận ca đến 8 giờ 
sáng vẫn không đón nổi một 
cuốc khách, nhưng cuối cùng 
kết thúc ca kinh doanh, doanh 
thu cũng lên được 1,5 triệu 

đồng, con số tăng thêm 100.000đ ở ca 
thứ 2 và được 1,8 triệu vào ca thứ 3, cứ 
thế doanh thu của anh đến nay khoảng 
3 triệu đồng/ca. Hiện anh là một trong 
những tài xế có doanh thu cao nhất 
đội. Riêng dịp Tết vừa qua, anh khoe 
tăng ca từ ngày 29 đến mùng 7 Tết đã 
thu về 18 triệu đồng tiền lương. 
   Nhờ giỏi tiếng Hàn, Sơn đã tìm được 
“tiếng nói chung” với khách hàng 
người Hàn Quốc. Và đây là lực lượng 
nòng cốt trong kinh doanh của anh. Có 
khách Hàn ngạc nhiên hỏi Sơn “Anh 
thông thạo tiếng Hàn tại sao không 
làm thông dịch viên, có vị trí trong xã 
hội?”. Anh chia sẻ: “Thường xuyên gặp 
câu hỏi này tôi chỉ cười trừ, bảo rằng 
chạy taxi có tiền hơn. Bởi vì họ không 
biết rằng chức vụ thông dịch viên trả 
lương cho tôi khoảng 6 triệu đồng trong 
khi lái taxi mang về cho tôi khoản tiền 
từ 13 - 15 triệu đồng/tháng”. Điểm lý 
thú là người Hàn Quốc nổi tiếng sòng 
phẳng, ít khi bo cho tài xế nhưng với 
Sơn luôn được hàng khách bo vì đơn 
giản họ tìm thấy văn hóa Hàn trong con 
người Việt của anh. Nhờ “nghệ thuật” 
phục vụ tốt nên Sơn luôn được hành 
khách tặng thêm những khoản tiền bo 
nho nhỏ đủ để anh trang trải chi phí 
trong ngày. Bởi thế trong giới truyền 
khẩu giai thoại “được khách bo bằng 
với doanh thu ca kinh doanh”. Số là lần 
nọ chở khách ra sân bay về Singapore 
tiền cước báo 156.000đ, khách đưa 2 
triệu đồng, Sơn ngạc nhiên thông báo 
khách đã đưa nhầm nhưng vị khách 
lên tiếng “Qua trò chuyện chị mến em, 
số tiền này chị bo, hi vọng lần sau về 
Việt Nam có cơ hội gặp lại em”, sau 
đó chở cuốc khách khác đi khu du lịch 
Đại Nam anh được bo 100.000đ, quay 
về tình cờ chở khách ở đường D2, Q. 
Bình Thạnh, vị này vừa trúng số đã hào 
phóng tặng anh 500.000đ. Kết thúc ca 
anh tổng kết được 2,7 triệu đồng tiền 
bo. “Trong quan niệm của tôi, không 
có việc gì khó, quan trọng mình phải 
kiên nhẫn, có sức chịu đựng, người ta 
làm được mình phải làm được. Tôi hi 
vọng năm 2014 sẽ dốc toàn lực để có 
thể đạt được giải thưởng doanh thu nho 
nhỏ” - Sơn tự hào tin tưởng  

Thuận lợi nhờ hai em bọc lót
Mảnh ghép 2: Nguyễn Anh Hùng

Cảm thấy mảnh đất 
Vinasun “sống” được, 
em trai có thu nhập 

tốt Sơn nghĩ đến việc thuyết 
phục anh trai bỏ lái xe bồn về 
lái taxi với hai anh em. Ngày 
29/5/2013 anh cả Nguyễn 
Anh Hùng chính thức về đội 
A5, chi nhánh 8. Ngay tháng 
6 Hùng đã đạt thu nhập 
11.034.000đ/12 ca và tháng 
7 tăng lên 11.483.000đ/12 ca. 
   Hùng tâm sự: “Tôi thuận lợi 
hơn người ta là nhờ 2 thằng em 
có kinh nghiệm, các em chỉ 
dẫn tôi cặn kẽ về định hướng 
giờ chạy, địa điểm xếp tài, nơi 
đua điểm và chia sẻ khách 
mối của hai đứa cho tôi. Riêng 
khách mối của Sơn, tôi chỉ 
việc nhận điện thoại của em 
ấy hẹn thời gian chở khách đi, 
đón khách về. Mọi giao dịch 

khách gọi trực tiếp cho Sơn vì 
tôi chẳng biết tiếng Hàn. Nói 
chung, tất cả nhờ sự nâng đỡ 
của hai thằng em. Riêng tôi, 
bây giờ tôi cũng kiếm được 
khoảng 5 khách mối, cách giữ 
khách của tôi là: Ở đâu khách 
gọi, ở đó có mình, tuyệt đối 
không để khách chờ đợi, nếu 
bận chở khách khác tôi gọi 
ngay cho em trai hoặc đồng 
nghiệp, gọi tổng đài để xe 
Vinasun có mặt ngay”. Hùng 
nhớ lại lúc mới chuyển sang 
lái taxi, trong 3 ngày đầu anh 
không tài nào nghe được điểm 
đài báo, rồi gặp chuyện bực 
mình bị quăng điểm, Sơn và 
Hải đã động viên Hùng không 
cần đua điểm, cứ chạy theo 
hai em, từ từ Hùng tích lũy 
được kinh nghiệm, ngày càng 
tiến bộ.

   Hùng bảo đã từng làm việc trong 
công ty cấp thoát nước 11 năm, 
gồm 1 năm làm công nhân và 10 
năm lái xe. Sau đó anh rời công ty 
đi lái xe bồn chở xăng dầu, mặc 
dù mỗi tháng anh kiếm được trên 
20 triệu đồng nhưng hiểm nguy 
luôn chực chờ. Có lúc xe đi Đà 
Nẵng pan ngay khúc cua đèo Cả, 
anh đành một mình trụ lại nơi 
đường đèo heo hút lạnh lẽo 2 - 
3 ngày chờ người ra sửa xe phụ, 
thật vất vả trăm bề. “Nhớ đến giai 
đoạn lái xe bồn tôi vẫn còn ngán 
ngại, bây giờ thì tốt rồi, tuy lái taxi 
thu nhập không cao bằng chạy xe 
bồn nhưng được ở gần gia đình, 
cùng vợ chăm sóc cho 2 con. Tôi 
chỉ mong thu nhập ngày càng cải 
thiện để chăm lo cho gia đình, báo 
hiếu cho cha mẹ vốn hi sinh một 
đời nuôi nấng 3 anh em chúng tôi” 
- Hùng bộc bạch 

Ba anh em 
Nguyễn Anh 
Hùng, Nguyễn 
Anh Sơn và 
Nguyễn Anh 
Hải lần lượt nối 
nghiệp nghề 
ôm vô-lăng. Sau 
những năm tháng 
bôn ba lái đủ các 
loại xe, ba anh 
em Hùng - Sơn 
- Hải chính thức 
chọn nghề lái taxi 
khi về đầu quân 
cho Vinasun. 
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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

Nguyễn Anh Hải có một 
khởi đầu may mắn hơn 
hai anh trai, tốt nghiệp 

lớp 12 cậu thi đỗ vào trường đại 
học Bách Khoa TP.HCM chuyên 
ngành cầu đường. Học được hai 
năm cậu bỏ ngang do không yêu 
thích ngành này và vì… mê chơi. 
Hải tiếp nối nghề của ba mẹ như 
một lẽ tất nhiên. Sau đó cậu lái đủ 
loại xe tải, xe bồn và bắt đầu hành 
trình xa nhà. Cậu kể với gia đình 
về nỗi lo lái xe quá tải gây nguy 
hiểm cho người đi đường, lo công 
an tuýt còi và nỗi sợ xe bồn pan 
giữa đường đồi heo hút. 
   Biết em trai vất vả, sau khi chứng 
minh cho gia đình thấy sự lựa 
chọn đúng đắn của mình, Nguyễn 
Anh Sơn bắt đầu lót đường cho em 
Nguyễn Anh Hải cùng vào công 
ty làm việc đúng ngày 20/9/2012. 
Biết tính em “thích tự do, hứng thú 
bất chợt” Sơn không dám xin em 
trai về đội A5 bởi đây là đội có 
doanh thu cao. Sơn để cậu “bơi” 
ở đội 44 chi nhánh 7 nhưng có sự 
“bảo kê” của mình, Sơn chỉ bảo 
cho em về địa điểm đón khách, 
chia sẻ cho em trai khách quen 

của mình. Sơn không ngờ em 
mình bén duyên rất nhanh 
và có tháng cậu được công ty 
thưởng 100.000đ do doanh thu 
nhất đội. 
      Hải cho biết: “Lúc đầu tôi 
ham vui, anh Sơn dụ tôi cứ về 
chạy taxi doanh thu bao nhiêu 
cũng được, không cần lo lắng. 
Tôi cũng tò mò xem cuộc dạo 
chơi này thế nào, cảm giác 
kiếm được người khách đầu 
tiên ra sao. Anh Sơn chỉ cho tôi 
2 - 3 điểm để đậu, đưa khách 
cho tôi chạy. Lúc ấy trong tay 
tôi thủ 2 chiếc điện thoại, chạy 
đến đâu tôi lại gọi cho anh Sơn 
hỏi anh ấy chỗ này có xếp tài 
hay đua điểm được không? Thời 
gian trôi qua từ từ tôi biết nhiều 
điểm, có nhiều khách quen 
hơn. Không ngờ sự trải nghiệm 
mới mẻ này mỗi tháng mang về 
cho tôi doanh thu trên 10 triệu 
đồng”. Hiện Hải nằm trong Top 
5 doanh thu cao nhất đội. 
   Theo Hải, cậu đã “chinh phục” 
được khoảng 30 vị hành khách 
trở thành khách mối của mình. 
Khi lên ca từ 4 giờ kinh doanh 
đến 6 giờ rưỡi cậu kiếm ít nhất 
từ 350.000đ - 400.000đ. Trông 

dáng vẻ “phất phơ” nhưng Hải 
là người cực kỳ giữ chữ tín, cậu 
luôn nói với khách quen rằng 
“Hãy gọi cho em trước 30 phút, 
em luôn sẵn sàng phục vụ các 
anh chị”, khi không kịp thời 
gian Hải thẳng thắn thông báo 
cho khách biết, tuyệt đối không 
“hứa cuội” làm họ mất lòng tin. 
Mới vào nghề được một năm 
nhưng cậu chứng tỏ năng khiếu 
của mình khi bật mí: “Lái taxi 
phải kiên nhẫn, lẹ mắt để đảo 
khách, nhận diện khách hàng 
đang chờ taxi, không nhanh 
tay lẹ mắt là bị đồng nghiệp 
vớt khách ngay”. Hải kể: Anh 
em làm cùng nghề, chung công 
ty đôi lúc cũng thú vị, có khi 
nghe điểm đài đua điểm đến 
gặp ngay anh trai mình, khi 
ấy bill ai thiếu người đó sẽ lấy 
hay những lúc kẹt khách Hải 
nhờ các anh mình hỗ trợ để giữ 
khách mối. 
   Khi được khen là người chạy 
giỏi, Hải nói: “Tôi không nghĩ 
mình giỏi mà chỉ nghĩ cố gắng 
chạy. Tôi cũng không cần danh 
hiệu, miễn sao đủ doanh thu, 
thu nhập đủ sống, làm việc vui 
vẻ, thoải mái là tốt rồi” 

Nguyễn Anh Hải tâm sự: “Lúc 
đầu tôi ham vui, anh Sơn dụ 
tôi cứ về chạy taxi doanh thu 
bao nhiêu cũng được, không 
cần lo lắng. Tôi cũng tò mò 
xem cuộc dạo chơi này thế 

nào, cảm giác kiếm được 
người khách đầu tiên ra sao? 

Không ngờ sự trải nghiệm mới 
mẻ đã thành công mỗi tháng 

mang về cho tôi doanh thu 
trên 10 triệu đồng”.

Tôi là người yêu tự do
Mảnh ghép 3: Nguyễn Anh Hải

Tài xế Nguyễn Anh Hải là người vui vẻ, thích 
sự tự do, thoải mái không gò ép. Thế nhưng 
khi làm việc cậu chàng luôn rất nghiêm túc, 
là đối thủ kinh doanh đáng gờm của nhiều 
đồng nghiệp, cậu ta nằm trong Top 5 người có 
doanh thu cao nhất đội.   

Ông Trần Ngọc Điệp 
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Đội 1: Nguyễn Thanh Sĩ (Tài 6771) - Trần Vĩ Quân (Tài 6589) - 
Trần Minh Phú (Tài 3877) - Quang Văn Minh (Tài 4505) - Vũ Văn 
Hòa (Tài 4113) - Phạm Văn Hoàng (Tài 5216) - Nguyễn Văn Mạnh 
(Tài 0989) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 2097) - Phạm Hoàng Linh (Tài 
3147)
Đội 2: Trần Đình Kiệt (Tài 3122) - Trần Quang Huy (Tài 3617) 
- Nguyễn Minh Kha (Tài 3976) - Vương Quang Tâm (Tài 6122) - 
Nguyễn Chí Dũng (Tài 4693) - Lê Thanh Tâm (Tài 2547) - Trần Văn 
Thái (Tài 2461) - Vũ Phong Thái (Tài 1837) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 
1281) - Nguyễn Thanh Hoàng (Tài 3831) - Châu Thành Thông (Tài 
4681) - Nguyễn Doãn Ba (Tài 3975)
Đội 3: Thạch Long (Tài 2453) - Nguyễn Văn Tuyên (Tài 4096) - 
Nguyễn Văn Sơn (Tài 1542) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 5088) - Đỗ 
Xuân Cảnh (Tài 3762) - Trần Du Thạch (Tài 3728) - Ngô Tấn Đạt 
(Tài 3977) - Phạm Anh Tuấn (Tài 3249) - Nguyễn Minh Châu (Tài 
6174) - Lê Đình Nam (Tài 4630)
Đội 4:Trần Văn Châu (Tài 3814) - Nguyễn Tường (Tài 3855) - Hồ 
Văn Phát (Tài 4123) - Nguyễn Lạc Hùng (Tài 1937) - Nguyễn Văn 
Lĩnh (Tài 4503) - Nguyễn Tùng Phương (Tài 4302) - Nguyễn Thanh 
Long (Tài 3893) - Bùi Mộng Nhân (Tài 1806) - Huỳnh Phước Hùng 
(Tài 1121) - Nguyễn Tuấn Kiệt (Tài 1878) - Hồ Đắc Oánh (Tài 3638) 
Đội 5: Trần Văn Lộc (Tài 5067) - Nguyễn Đức Long (Tài 6007) - 
Nguyễn Vũ Minh Luân (Tài 4961) - Võ Hải Sơn (Tài 4962) - Nguyễn 
Đình Thanh (Tài 3389) - Trần Văn Sang (Tài 6132) - Trần Anh Tuấn 
(Tài 4773) - Nguyễn Hữu Vịnh (Tài 4664) - Nguyễn Vinh Thưởng 
(Tài 1223) - Dương Hoàng Thanh (Tài 4773) - Phạm Thế Hùng (Tài 
4692) - Nguyễn Văn Đúng (Tài 4786) - Nguyễn Văn Hân (Tài 6026) 
- Nguyễn Phạm Cường (Tài 2657) - Tiêu Đình Triều (Tài 4774)
Đội 6: Nguyễn Tùng Lâm (Tài 2087) - Nguyễn Hoàng Anh (Tài 3440) 
- Đặng Vỹ Hùng (Tài 4029) - Nguyễn Thị Dũng (Tài 2743) - Đào Văn 
Thuận (Tài 2802) - Trương Thành Mỹ (Tài 3834) - Giang Văn Cường 
(Tài 2087) - Nguyễn Xuân Trường (Tài 3834) - Vũ Quốc Phúc (Tài 
3474) - Nguyễn Văn Bàn (Tài 3181) - Nguyễn Trường Giang (Tài 
3199) - Hồ Văn Đức (Tài 2743)
Đội 7: Huỳnh Thanh Liêm (Tài 4870) - Hồ Nguyễn Thiện Hoàng 
(Tài 6647) - Tạ Chí Phong (Tài 3018) - Trần Đại Sơn (Tài 4194) - Lê 
Hoàng Cẩm (Tài 2566) - Nguyễn Thành Phước (Tài 3615) - Đỗ Ngọc 
Lữ Tuấn (Tài 6647) - Huỳnh Văn Tạo (Tài 4819) - Huỳnh Thanh 
Liêm (Tài 2290)
Đội 8: Trần Sơn Lâm (Tài 3950) - Bùi Ngọc Quí (Tài 6018) - Đinh 
Ngọc Tiến (Tài 5191) - Mai Xuân Nghị (Tài 6120) - Nguyễn Văn 
Triệu (Tài 4507) - Trịnh Tấn Lộc (Tài 4264) - Lê Văn Xuân (Tài 
3705) - Nguyễn Kim Hằng (Tài 4964) - Bùi Đình Phúc (Tài 2366) - 
Cao Thành Tạo (Tài 2667) - Nguyễn Văn Hoàng Phước (Tài 4570) 
- Nguyễn Văn Thúy (Tài 5170) - Lê Quang Anh Tú (Tài 4159) - Mai 
Xuân Nghị (Tài 6120) - Huỳnh Văn Long (Tài 3616) - Nguyễn Ngọc 
Hạnh (Tài 1999) - Nguyễn Văn Trọn (Tài 6018)
Đội 9: Phạm Minh Đức (Tài 3652) - Lương Anh Quốc (Tài 6196) 
- Nguyễn Văn Tâng (Tài 4310) - Phan Huy Thăng (Tài 3528) - Lê 
Văn Nhâm (Tài 3039) - Nguyễn Bá Thi (Tài 6083) - Vũ Kim Điền 
(Tài 3801) - Nguyễn Văn Tâm (Tài 4310) - Văn Viết Nhớ (Tài 1289)
Đội 10: Nguyễn Thanh Hải (Tài 3384) - Trần Tam Đệ (Tài 3507) - 
Mai Ngọc Được (Tài 1539) - Lê Bải Tần (Tài 1733) - Trần Văn Lượng 
(Tài 2261) - Nguyễn Kim Vân (Tài 4801) - Nguyễn Chí Nhiều (Tài 

3838) - Nguyễn Minh Phúc (Tài 2599) - Vũ Đình Trường (Tài Dự bị) 
- Lê Quý Thành (Tài 1539) - Nguyễn Hồ Văn Khanh (Tài 5135) - Lại 
Thanh Dũ (Tài 3682) - Lê Nhật Khoa (Tài 2241) - Trần Ngọc Hạc 
(Tài 2243) - Tiên Cẩm Thành (Tài 3324)
Đội 11: Đoàn Văn Vui (Tài 1815) - Trần Minh Sơn (Tài 4792) - Bùi 
Văn Khuyên (Tài 4274) - Vũ Minh Giáp (Tài 3219) - Lưu Văn Hạ 
(Tài 1347) - Uông Duy Duẫn (Tài 4301) - Đặng Hải Trí (Tài 1244) 
Đội 12: Nguyễn Hoàng Minh (Tài 6774) - Lê Phong Vũ (Tài 6041) - 
Nguyễn Đức (Tài 1353) - Tăng Xuân Vũ (Tài 4849) - Nguyễn Xuân 
Phương (Tài 3240)
Đội 14: Nguyễn Tấn Thành (Tài 6117) - Nguyễn Duy Lý (Tài 3621) 
- Trần Huỳnh Anh Tuấn (Tài 6618) - Trần Hữu Tân (Tài 3430) - Lê 
Thạc Phúc (Tài 4411) - Khống Văn Thanh (Tài 3290) - Đỗ Hoàng 
Phúc (Tài 2268) - Phan Quang Tuệ (Tài 4633) - Du Chi Thành (Tài 
3818) - Nguyễn Duy Hòa (Tài 6755) 
Đội 15: Nguyễn Hồng Hải (Tài 1445) - Tôn Quang Thương (Tài 
2665) - Trần Anh Kiếm (Tài 4660) - Nguyễn Văn Ba (Tài 4954) - 
Trần Văn Thạch (Tài 6142) - Lê Hy Viến (Tài 1576) - Mai Ngọc 
Chung (Tài 3736) - Huỳnh Văn Công (Tài 4463) - Bàng Thế Bình 
(Tài 5001) - Lê Văn Thân (Tài 6142) - Chu Huy Khánh (Tài 1774) 
- Viễn Đình Thi (Tài 1402) - Lê Thanh Châu (Tài 2598) - Lê Minh 
Nhựt (Tài 3229) 
Đội 16: Trần Ngọc Dũng (Tài 5013) - Trần Văn Sơn (Tài 4604) - 
Huỳnh Ngọc Hà (Tài 2903) - Trang Hoàng Minh Phương (Tài 2571) 
- Hồ Tấn Đạt (Tài 1174) - Trần Bảo Quốc (Tài 5066) - Phùng Thái 
Khải (Tài 4002) - Lương Văn Đức (Tài 4810)
Đội 17: Hà Thanh Bình (Tài 1843) - Đỗ Hoàng Thọ (Tài 4187) - 
Nguyễn Văn Tình (Tài 3935) - Thái Ngọc Dũng (Tài 3994) - Nguyễn 
Đức Hoàng (Tài 3861) - Đái Đức Tuấn (Tài 4331) - Lê Văn Kỳ (Tài 
1866)
Đội 18: Nguyễn Thanh Vân (Tài 4598) - Nguyễn Văn Lý (Tài 6574) 
- Ngô Ngọc Nga (Tài 2368) - Nguyễn Đức Thành (Tài 3629) - Hồ 
Thành Tín (Tài 2282) - Ng. Tuấn Thiện (Tài 3645) - Huỳnh Trung 
Thành (Tài 4771) - Ngô Minh Hân (Tài 4205) - Trần Hữu Quang 
(Tài 3256) - Phạm Văn Quyết (Tài 4284) - Trần Văn Buôl (Tài 2569)
Đội 19: Nguyễn Thanh Lâm (Tài 1850) - Lệnh Tô Há (Tài 5103) - Lê 
Thảo Tài (Tài 3882) - Phạm Tiến Dũng (Tài 4497) - Phạm Văn Hùng 
(Tài 1206) - Bùi Sỹ Hưng (Tài 4055) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 4736) 
- Nguyễn Tiến Dũng (Tài 3316) - Đoàn Thắng (Tài 3447) - Nguyễn 
Văn Lợi (Tài 2188) - Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (Tài 2532) - Trần 
Minh Thống (Tài 1165) - Vũ Văn Du (Tài 3882) - Phan Ngọc Ẩn (Tài 
1186) - Trương Văn Thành (Tài 2187)
Đội 20: Phạm Hoàng Quý (Tài 4619) - Phạm Văn Cường (Tài 6776) 
- Lê Thị Phương Anh (Tài 4836) - Bùi Đức Lộc (Tài 3212) - Nguyễn 
Văn Hiền (Tài 5085) - Nguyễn Văn Sáng (Tài 1981) - Nguyễn Văn 
Lập (Tài 2261) - Dương Đình Chắt (Tài 3557) - Phạm Quốc Dũng 
(Tài 6172) - Đào Duy Nam (Tài 5157)
Đội 21: Trần Ngọc Hiếu (Tài 1716) - Nguyễn Trần Nghị (Tài 6644) - 
Nguyễn Thành Đức (Tài 4632) - Nguyên Mỹ Quyền (Tài 1464) - Lê 
Văn Dình (Tài 3111) - Phan Huỳnh Dề (Tài 4414) - Nguyễn Quang 
Tạo (Tài Dự bị) - Tạ Thanh Minh (Tài 4993) - Trần Văn Ngươn (Tài 
6791) - Nguyễn Văn Có (Tài 6791) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 4658)
Đội 22: Dư Quốc Quang (Tài 1334) - Trần Văn Thành (Tài 3599) - 
Nguyễn Văn Rỡ (Tài 2332) - Trần Quốc Toàn (Tài 1819) - Nguyễn 

Đình Huy (Tài 4048) - Nguyễn Công Trường (Tài 3956) - Phạm Ngọc 
Quang (Tài 3956) - Bùi Ngọc Phước (Tài 1375) - Đinh Hùng Long 
(Tài 3020) - Lý Đạt Quang (Tài 4210) - Lâm Hoàng Huy (Tài 4295)
Đội 23: Lê Hữu Phước (Tài 2681) - Lê Văn Phước (Tài 3995) 
- Nguyễn Thanh Liêm (Tài 2738) - Lương Vĩ Đường (Tài 3837) - 
Nguyễn Quang Dương (Tài 2055) - Nguyễn Quốc Trung (Tài 2349) 
- Đỗ Quốc Bình (Tài 3647) - Lê Thành Nhân (Tài 1273) - Hà Hữu 
Minh (Tài 1158)
Đội 24:  Nguyễn Bảo Hùng (Tài 4493) - Trần Của (Tài 2347) - 
Nguyễn Đình Khương (Tài 2312) - Nguyễn Văn Minh (Tài 1904) 
- Bùi Văn Thọ (Tài 2937) - Vũ Phương Đông (Tài 3965) - Nguyễn 
Văn Việt (Tài 3683) - Đặng Bá Lễ (Tài 5003) - Nguyễn Văn Việt (Tài 
3683) - Nguyễn Bảo Hồng (Tài 4493)
Đội 25: Lưu Quí Thiện (Tài 1370) - / (Tài /) - Nguyễn Văn Chình (Tài 
2624) - Nông Tiến Hùng (Tài 4405) - Bùi Quý Hiền (Tài 1935) - Lê 
Minh Tâm (Tài 4509) - Nguyễn Công Khanh (Tài 3272) - Hồ Phước 
Hải (Tài 3486) - Đinh Phú Điền (Tài 4956) - Nguyễn Nhật Vĩnh 
Huy (Tài 2574)
Đội 26: Lê Hoàng Anh Kiệt (Tài 4361) - Nguyễn Đình Thảo (Tài 
4730) - Huỳnh Trung Tiến (Tài 6756) - Nguyễn Văn Long (Tài 4556) 
- Nguyễn Thảo Quang (Tài 3676) - Đỗ Văn Rim (Tài 4700) - Đặng 
Hữu Chi (Tài 3610) - Huỳnh Xuân Long (Tài 1564) - Nguyễn Văn 
Long (Tài 4361) - Nguyễn Trung Tiến (Tài 6756) - Trương Duy Sáng 
(Tài 3526) - Vũ Văn Côi (Tài 4086) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3500) - 
Nguyễn Trung Trực (Tài 1840) - Lý Nhật Minh (Tài 1411)
Đội 27: Ngũ Ngọc Duy (Tài 5215) - Cao Minh Tùng (Tài 1258) - Trần 
Quang Tuấn (Tài 3924) - Nguyễn Yên Linh (Tài 5192) - Phan Văn 
Trà (Tài 3514) - Bùi Văn Chiến (Tài 6028) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 
3632) - Nguyễn Phong Trần (Tài Dự bị) - Lê Đức Hùng (Tài 4112) 
- Huỳnh Minh Dũng (Tài 3907) - Trương Ngọc Hùng (Tài 3922) - 
Trịnh Văn Thức (Tài 1588) - Đỗ Thành Chóng (Tài 1568)
Đội 28: Lê Đình Đông (Tài 3480) - Bùi Ngọc Đức (Tài 4309) - Phạm 
Văn Lộc (Tài 4309) - Phạm Duy (Tài 5042) - Trương Tiến Dũng (Tài 
5042) - Đặng Ngọc Quang (Tài 3049)
Đội 29: Võ Hữu Hùng (Tài 6543) - Hoàng Trung Hiếu (Tài 1242) - Tạ 
Hồng Sương (Tài 1862) - Nguyễn Minh Thành (Tài 2345) - Phạm Tấn 
Được (Tài 1955) - Nguyễn Trọng Phước (Tài 6194) - Nguyễn Quốc 
Bảo (Tài 4717) - Vũ Văn Thành (Tài 4304) - Hoàng Văn Hoan (Tài 
4241) - Lê Hoàng Sơn (Tài 2179)
Đội 30: Lê Trọng Nhân (Tài 4453) - Phạm Xuân Trung (Tài 6140) - Lê 
Thanh Sang (Tài 2473) - Nguyễn Phúc Tiến (Tài 3804) - Trần Đức 
Anh (Tài 2142) - Nguyễn Minh Khôi (Tài 4278) - Huỳnh Văn Tài 
(Tài 1413) - Trần Quốc Tuấn (Tài 3718) - Lê Đức Lương (Tài 1288) 
- Ngô Trọng Quý (Tài 2101) - Đào Quốc Hưng (Tài 4066) - Nguyễn 
Văn Trọng (Tài 2101) - Trần Văn Hòa (Tài 3082) - Nguyễn Minh 
Hiếu (Tài 5118) - Tạ Quang Cường (Tài 2122) - Lâm Văn Khanh 
(Tài 4011)
Đội 31: Trần Thanh Vỹ (Tài 1474) - Nguyễn Ngọc Chi (Tài 4528) 
- Dương Thiết Tâm (Tài 1586) - Lê Văn Phương (Tài 2324) - Hàn 
Hải Sơn (Tài 2495) - Nguyễn Huy Cường (Tài 6187) - Trần Duy Thư 
(Tài 1506) - Ngô Hồng Thu (Tài 3822) - Âu Dương Hợp (Tài 6522) - 
Nguyễn Anh Thi (Tài 6758) - Nguyễn Thanh Lành (Tài 6654) - Hầu 
Hữu Đạt (Tài 6141) - Huỳnh Thiên Trường (Tài 3730)
Đội 32: Tạ Minh Đức (Tài 2102) - Nguyễn Văn Dự (Tài 1908) - 

Nguyễn Quốc Thành (Tài 2506) - Võ Ngọc Lập (Tài 2503) - Chung 
Vĩnh Viễn Chinh (Tài 3441) - Mai Đức Chính (Tài 1896) - Bùi Ngọc 
Mẫn (Tài 3024) - Đoàn Thanh Hải (Tài 2516) - Võ Ngọc Lập (Tài 
2506)
Đội 33: Mai Văn Quốc Hòa (Tài 3085) - Nguyễn Thanh Sỹ (Tài 
6702) - Lý Minh Hiếu (Tài 6515) - Huỳnh Minh Đảo (Tài 1886) - 
Nguyễn Thanh Triều (Tài 2636) - Phạm Tân Quyền (Tài 3519) - Võ 
Thành Tâm (Tài 6201) - Trần Văn Hùng (Tài 6160) - Lê Anh Tuấn 
(Tài 3011) - Lê Văn Đức (Tài 3598) - Hồ Hồng Khanh (Tài 6160) - 
Cao Văn Quý (Tài 1466) 
Đội 34: Vũ Duy Chinh (Tài 6507) - Nguyễn Thế Hùng (Tài 3715) - 
Phạm Hoàng Anh (Tài 4907) - Phạm Minh Mẫn (Tài 4971) - Thái 
Thắng Lộc (Tài 3494) - Huỳnh Văn Phượng (Tài 6632) - Lưu Thiện 
Ánh (Tài 3960) - Bùi Văn Thọ (Tài 2937) - Nguyễn Thành Hiệp 
(Tài 2092)
Đội 35: Nguyễn Văn Hải (Tài 6005) - Nguyễn Quang Tiền  (Tài 
4345) - Trần Minh Hoàng (Tài 3080) - Trần Văn Thuyết (Tài 4603) 
- Nguyễn Văn Hữu (Tài 3102) - Nguyễn Quang Tiền (Tài 1315) - 
Hoàng Minh Thái (Tài 3780) - Lê Thanh Dũng (Tài 5201) - Kim 
Luân Sỹ (Tài 4640)
Đội 36: Phạm Đức Minh (Tài 3920) - Đỗ Ngọc Minh Hoàng (Tài 
1496) - Nguyễn Thế Vinh (Tài 4472) - Hoàng Ngọc Thư (Tài 6824) 
- Nguyễn Đình Hùng (Tài 1842) - Bùi Công Cường (Tài 4073) - 
Nguyễn Thanh Huỳnh (Tài 4557) - Trần Văn Điền (Tài 1229) - Phan 
Văn Chinh (Tài 2094) - Lê Ngọc Thuật (Tài 2523) - Trịnh Văn Minh 
(Tài 4369) - Dương Văn Chương (Tài 6655) - Nguyễn Tăng Chất (Tài 
3542) - Lê Phương Tùng (Tài 2775)
Đội 37: Nguyễn Văn Sơn (Tài 3933) - Nguyễn Hoài Ân (Tài 3495) - 
Trần Quang (Tài 1205) - Lâm Nghĩa Thuận (Tài 1727) - Nguyễn Anh 
Tuấn (Tài 6614) - Nguyễn Lý Ngọc Vũ (Tài 4524) - Tô Anh Tuấn (Tài 
1780) - Ng. V. Sơn (Tài 3933) - Ng. Văn Phước (Tài 6714)
Đội 38: Võ Đình Ba (Tài 1453) - Trần Quí Kiếm (Tài 5165) - Phùng 
Anh Vũ (Tài 4406) - Phạm Cao Đỉnh (Tài 5158) - Mai Văn Quốc 
Khánh (Tài 4573) - Kiều Tiến Trung (Tài 6509) - Phạm Thái Hiệp 
(Tài 3477) - Phạm Quốc Tiến (Tài 2132) - Võ Liên (Tài 6168)
Đội 39: Nguyễn Trường Sơn (Tài 3226) - Trần Ngọc Hiếu (Tài 6677) 
- Trần Đình Thuận (Tài 4554) - Mai Văn Thượng (Tài 4981) - Nguyễn 
Anh Tuấn (Tài 3288) - Hồ Tấn Quý (Tài 4804) - Phạm Thanh Hương 
(Tài 6015) - Ngô Văn Phúc (Tài 1459) - Nguyễn Trường Sơn (Tài 
3226) - Đỗ Minh An (Tài 3216) - Lưu Minh Thanh (Tài 3534) - La 
Chí Dương (Tài 3756) - Phạm Hồng Ân (Tài 1515)
Đội 40: Nguyễn Văn Sơn (Tài 5203) - Trang Hùng Dũng (Tài 6698) 
- Nguyễn Đế Quảng (Tài 3390) - Huỳnh Đức Toàn (Tài 1513) - 
Nguyễn Quanh Khánh (Tài 3123) - Trần Khánh Vũ (Tài 1517) 
- Nguyễn Quang Khánh (Tài 5181) - Lê Đình Quang (Tài 2929) - 
Trương Quế Nguyên (Tài 3983) - Nguyễn Đế Quãng (Tài 3390) - Bùi 
Đức Tâm (Tài 3384) - Kiều Văn Hân (Tài 4118) 
Đội 41: Đinh Quang Kiên (Tài 3694) - Mai Quốc Tài (Tài 1782) - 
Nguyễn Ngọc Tuyên (Tài 6779) - Lý Phúc Bình (Tài 6700) - Nguyễn 
Văn Sơn (Tài 5203) - Trần Hữu Cường (Tài 3718) - Mai Văn Lang (Tài 
3771) - Võ Dương Hiền (Tài 4272) - Nguyễn Văn Toản (Tài 1714) 
- Nguyễn Hoàng Công (Tài 4898) - Nguyễn Văn Thái (Tài 4539) - 
Nguyễn Nhật Khoa (Tài 2545) - Trần Thanh Nhân (Tài 6080) - Võ 
Sỹ Tâm (Tài 3875)
Đội 42: Nguyễn Văn Thắng (Tài 3939) - Phạm Văn Thuận (Tài 3406) 
- Mai Huy Cường (Tài 2079) - Hoàng Văn Khánh (Tài 1875) - Chu 
Văn Ngọc (Tài 2136) - Nguyễn Châu Ngọc (Tài 2749) - Bùi Thanh 
Toàn (Tài 5022) - Dương Văn Ngọc (Tài 2136) - Nguyễn Duy Hạnh 
(Tài 3063) - Nguyễn Triều (Tài 4909) - Đoàn Văn Tuấn (Tài 4802) - 
Trần Văn Minh (Tài 4631) - Trần Hoàng Nghĩa (Tài 1847) - Nguyễn 
Văn Trắng (Tài 1352)
Đội 43: Huỳnh Thạch Huệ (Tài 5211) - Nguyễn Thế Văn (Tài 3905) 
- Đặng Quốc An (Tài 2284) - Nguyễn Tuấn Thành (Tài 2401) - Lâm 
Chấn Khánh (Tài 2480) - Ngô Quang Minh (Tài 3774) - Trần Hoàng 
Phúc (Tài 1151) - Nguyễn Thế Học (Tài 1151) - Nguyễn Văn Toàn 
(Tài 4105)
Đội 44: Nguyễn Danh Chín (Tài 3746) - Lương Hồng Phát (Tài 4490) 
- Phạm Quốc Phong (Tài 6199) - Trương Quốc Minh (Tài 2310) - 
Huỳnh Văn Sau (Tài 5121) - Trương Gia Dũng (Tài 4525) - Lê Minh 
Sang (Tài 3105) - Lê Văn Sáu (Tài 4575) - Hứa Văn Thiện (Tài 3125) 
- Đặng Mạnh Hùng (Tài 4152)
Đội 45: Nguyễn Mạnh Hồng (Tài 1172) - Lê Thanh Liêm (Tài 4902) - 
Phan Hữu Tín (Tài 2542) - Đào Văn Hạnh (Tài 5166) - Đỗ Hoàng vũ 
(Tài 4627) - Châu Thành Lâm (Tài 4182) - Nhã (Tài 5065) - Nguyễn 
Thành Trung (Tài 2511) - Huỳnh Minh Đạo (Tài 1376) - Nguyễn 
Đoàn Thắng (Tài 4068)
Đội 46: Vũ Đình Tân (Tài 2076) - Lê Hồng Phi (Tài 6649) - Đặng 
Trường Thịnh (Tài 1499) - Lê Văn Thái (Tài 6150) - Nguyễn Văn 
Tươi (Tài 4988) - 
Đội 47: Nguyễn Quốc Chí (Tài 2326) - Nguyễn Tri Phương (Tài 
6563) - Lưu Chánh Dũng (Tài 1809) - Chung Xuất An (Tài 1225) 
- Trương Quốc Mạnh (Tài 2107) - Trần Văn Tuyên (Tài 2105) - 
Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3985) - Võ Phước Cường (Tài 1498) - Lương 
Minh Phụng (Tài 1490) - Nguyễn Văn Sáng (Tài 2391) - Ngô Văn 
Lâm (Tài 4581) - Nguyễn Tri Phương (Tài 6563) - Dương Ngọc Sang 
(Tài 4391) - Trần Ngọc Điệp (Tài 5154)
Đội 48: Nguyễn Hữu Sơn (Tài 2372) - Vòng Nguyễn Duy Thanh (Tài 
2520) - Phan Công Huynh (Tài 1832) - Nguyễn Lễ (Tài 1749) - Cao 
Hoàng Tân (Tài 6110) - Trần Văn Lợi (Tài 6617) - Phan Tấn Lộc (Tài 
2989) - Lê Đoàn Anh Tuấn (Tài 3104) - Nguyễn Hào Quang (Tài 
2417) - Huỳnh Thanh Tùng (Tài 6031) - Lê Đức Thành (Tài 6058) - 
Ka Rim (Tài 5036) - Nguyễn Thị Diệu (Tài 5225) - Phạm Văn Bình 
(Tài 2444) - Đỗ Đức Chinh (Tài 1463)
Đội 49: Phạm Văn Út (Tài 4896) - Lê Văn Minh (Tài 6500) - Trần 
Ngọc Thanh (Tài 1121) - Trịnh Đình Hoan (Tài 2494) - Trần Ngọc 
Thanh (Tài 2959) - Đậu Văn Hòa (Tài 3856) - Nguyễn Văn Tập (Tài 
2494) - Phạm Thành Danh (Tài 6193) - Trần Văn Sinh (Tài 3758)
Đội 50: Nguyễn Tấn Đạt (Tài 4589) - Ngô Nhơn Quí (Tài 4128) - Tất 
Kim Thành (Tài 2134) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540) - Trần Văn 
Minh (Tài 5197) - Cao Anh Tuấn (Tài 1311) - Tạ Nguyên Bình (Tài 
6659) - Nguyễn Hùng Sen (Tài 1303) - Ng. Ngọc Hùng (Tài 6765) - 
Phạm Văn Chiến (Tài 4465) - Kiều Mạnh Hùng (Tài 3019) 
Đội 51: Nguyễn Hồng Phong (Tài 3098) - Lê Nguyễn Hoàng Hiển 

(Tài 1143) - Trần Quang Thái (Tài 6707) - Lương Quốc Vinh (Tài 
1143) - Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Hoàng Tiến Lộc (Tài 4423)
Đội 52: Nguyễn Như Điệp (Tài 4624) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4502) 
- Nguyễn Văn Hùng (Tài 4387)
Đội 53: Trần Phát Tài (Tài 6775) - Trần Nguyễn Huy Hoàng (Tài 
1290) - Lưu Hùng Dũng (Tài 6775) - Nguyễn Hùng Sơn (Tài 1770) 
- Phùng Duy Giáp (Tài 3193) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 3388) - 
Nguyễn Văn Phong (Tài 2750) - Nguyễn Xuân Chính (Tài 6001) - Lê 
Ngọc Quân (Tài 6001) - Phạm Phú Cương (Tài 5014) - Hán Mạnh 
Hà (Tài 4913) - Giảng Văn Sang (Tài 1260)
Đội 54: Huỳnh Nhất Thanh (Tài 2462) - Tất Minh Châu (Tài 6054) - 
Nguyễn Văn Mạnh (Tài 6535) - Hà Văn Hậu (Tài 4518) - Lê Quang 
Vinh (Tài 1736) - Trần Thanh Phong (Tài 1346) - Lê Văn Hùng (Tài 
6098) - Nguyễn Cao Toàn (Tài 6054)
Đội 55: Huỳnh Văn Tức (Tài 1828) - Lê Đình Ninh (Tài 1546) - 
Nguyễn Duy Thanh (Tài 5015) - Đoàn Phong Thắng (Tài 3627) - 
Hoàng Văn Đức (Tài 6123) - Nguyễn Quốc Hải (Tài 1485) - Nguyễn 
Văn Vũ (Tài 4565) - Huỳnh Văn Tức (Tài 1828) - Nguyễn Tất Tuấn 
Kiệt (Tài 6044) - Huỳnh Hổ Hải (Tài 4375) - Trương Đình Hoàng 
(Tài 6055) - Phạm Minh Cường (Tài 4880) - Huỳnh Đăng Khoa (Tài 
1194) - Nguyễn Hoàng Tâm (Tài 4306)
Đội 56: Lê Thành Được (Tài 2454) - Phạm Duy Tân (Tài 3346) - Ng. 
Minh Quan (Tài 3130) - Lâm Quốc Thanh (Tài 6597) - Lê Minh Đạt 
(Tài 6526) - Võ Duy Thắng (Tài 1527) - Hồng A Phúc (Tài 6549) - 
Châu Thành Huy (Tài 4712) - Trần Ngọc Nhân (Tài 3010) 
Đội 57: Y Sa Mam (Tài 6669) - Trần Ngọc Long (Tài 3933) - Nguyễn 
Minh Thông (Tài 1762) - Lê Hoàng Thành (Tài 4045)
Đội 58: Phạm Nguyên Thủ (Tài 4420) - Tạ Ngọc Hải Sơn (Tài 1884) 
- Nguyễn Thái Trung (Tài 6767) - Nguyễn Tấn Quang (Tài 6767) - 
Trần Chiến Thắng (Tài 5060) - Nguyễn Văn Phụng (Tài 2832) - Lê 
Trọng Diệp (Tài 1580) - Vương Chính Thành (Tài 2570) - Lê Văn Thự 
(Tài 3362) - Nguyễn Ngọc Thụy (Tài 6611)
Đội 59: Lê Thanh Tuấn (Tài 3422) - Trần Tấn Phát (Tài 6019) - Lê 
Phước Thiện Long (Tài 2990) - Trần Thanh Phong (Tài 1173) - Thái 
Quốc Tú (Tài 6795) - Nguyễn Hùng Vũ (Tài 1419) - Nu Thanh Danh 
(Tài 2398) - Võ Văn Trường (Tài 4065) - Trần Quốc Tuấn (Tài 2424) 
- Nguyễn Văn Hùng (Tài 4436) - Lê Phước Thiện Long (Tài 2990) - 
Lê Khanh Tuấn (Tài 3422) - Nguyễn Tuấn Kiệt (Tài 2950) - Lê Hữu 
Trung (Tài 2999)
Đội 60: Lê Thanh Hiệp (Tài 3556) - Phan Văn Phố (Tài 4813) - Đặng 
Minh Hoàng (Tài 1122) - Võ Minh Châu (Tài 6770) - Phan Minh 
Mẫn (Tài 1183) - Vũ Minh Trí (Tài 3556) - Quang Minh Thành (Tài 
1181) - Nguyễn Chí Nhanh (Tài 5099) - Phan Văn Phố (Tài 1122) - 
Huỳnh Tiến Hoàng (Tài 3876)
Đội 61: Nguyễn Thế Vinh (Tài 6114) - Lê Thái Sơn (Tài 5052) - Từ 
Xuân Thủy (Tài 1706) - San Trung Hiếu (Tài 3015) - Trần Công Đạt 
(Tài 3909) - Lê Ngọc Hà (Tài 6065) - Trần Tuấn Đạt (Tài 2934) - 
Nguyễn Văn Thông (Tài 3813) - Trần Văn Trung (Tài 6184) - Phạm 
Hùng Cường (Tài 3860) - Lê Bá Vạn (Tài 3909) - Dương Văn Mạnh 
(Tài 1153) - Bùi Đức Hạnh (Tài 3735) - Trương Minh Phúc (Tài 
1735) - Nguyễn Hồng Lâm (Tài 2308)
Đội 62: Đỗ Văn Quơn (Tài 6025) - Nguyễn Ngọc Bảo (Tài 2126) 
- Nguyễn Minh Cường (Tài 4556) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) 
- Mai Sỹ Ngọc (Tài 1880) - Chu Đình Đông (Tài 4035) - Nguyễn 
Trường Đạt (Tài 3180) - Nguyễn Mạnh Cường (Tài 4566) - Nguyễn 
Thành Nhân (Tài 1970) - Trần Quang Vũ (Tài 1251) - Phạm Văn 
Sinh (Tài 2515) 
Đội 63: Phạm Truyền Thống (Tài 1917) - Phạm Đình Chương (Tài 
1200) - Dương Quốc Tuấn (Tài 3554) - Nguyễn Hồng Thái (Tài 
2256) - Phạm Ngọc Sơn (Tài 2050) - Nguyễn Văn Thụy  (Tài 1178) 
- Đinh Nguyễn Thái (Tài 6539) - Phạm Thanh Phong (Tài 1400) 
- Lê Phương Hùng (Tài 2348) - Trương Văn Hải Đăng (Tài 3752) - 
Nguyễn Thanh Tòng (Tài 3953) - Nguyễn Văn Thụy (Tài 1912) - Vũ 
Thanh Phương (Tài 4443)
Đội 64: Nguyễn Văn Vũ (Tài 2691) - Trần Quốc Khánh (Tài 6728) 
- Huỳnh Ngọc Ẩn (Tài 2691) - Lê Thanh Tài (Tài 4918) - Trần Quốc 
Khánh (Tài 6728) - Đỗ Thành Đắc (Tài 4130) - Đoàn Ngọc Thanh 
(Tài 1943) - Lê Văn Long (Tài 2704) - :Hà Tấn Quang (Tài 64) - Võ 
Văn Hưng (Tài 6530) - Nguyễn Viết Trường (Tài 1833)
Đội 65: Nguyễn Ngọc Chánh (Tài 6138) - Dương Quang Thái (Tài 
6115) - Trịnh Thành Công (Tài 1894) - Trần Đức Anh (Tài 1907) - 
Nguyễn Văn Hoàng (Tài 2129) - Nguyễn Thành Chí (Tài 2993) - Bùi 
Văn Khởi (Tài 1996) - Trần Văn Giang (Tài 2496)
Đội 66: Phạm Văn Quyên (Tài 4040) - Đoàn Đức Nhuận (Tài 5226) 
- Trần Văn Tuấn (Tài 6715) - Nguyễn Mạnh Thủy (Tài 4561) - Hồ 
Quyết Thắng (Tài 4376) - Từ Minh Trí (Tài 3068)
Đội 67: Đồng Văn Trình (Tài 3564) - Võ Văn Hoàng (Tài 1852) - 
Đồng Văn Trình (Tài 4008) - Bùi Quang Minh (Tài 6177) - Nguyễn 
Văn Hiền (Tài 6121) - Trần Hoàng Dũng (Tài 1889) - Phu Cuốn Sáng 
(Tài 1924) - Nguyễn Hữu Tâm (Tài 6663) - Lạc Hùng (Tài 2314) - Bùi 
Văn Khu (Tài 4255) - Bùi Văn Khu (Tài 4255) - Huỳnh Anh Đức (Tài 
1171) - Nguyễn Tấn Bình (Tài 2090)
Đội 68: Trần Nam Phước (Tài 1582) - Võ Thanh Tùng  (Tài 1941) 
- Nguyễn Quốc Nghi (Tài 6731) - Huỳnh Văn Thanh (Tài 6571) - 
Nguyễn Văn Thành (Tài 2463) - Đoàn Trọng Nghĩa (Tài 1560) - Lê 
Quốc Huy (Tài 1582)
Đội 69: Hứa Nguyễn Minh (Tài 3076) - Lê Minh Hải (Tài 4450) - Lê 
Thanh Diễn (Tài 3854) - Lê Minh Thiện (Tài 1519) - Đặng Hoàng 
Sang (Tài 1406) - Nguyễn Hữu Chính (Tài 4663) - Hồ Văn Thái (Tài 
4154) - Phan Gia Đình (Tài 6057) - Phan Duy Thiện (Tài 6099) - Ng. 
Hoàng Thái Châu (Tài 4549) - Ng. Phong (Tài 3848)
Đội 70: Nguyễn Văn Phụng (Tài 4851) - Lê Xuân Điệp (Tài 2637) - 
Trần Thanh Tươi (Tài 6183) - Nguyễn Minh Phúc Duy (Tài 4235)- Võ 
Thành Trung (Tài 1429) - Đoàn Hữu Giang (Tài 1243)
Đội 71: Nguyễn Anh Tài (Tài 6664) - Thái Tấn Trọng Nghĩa (Tài 
3237) - Trịnh Đình Hải (Tài 3908) - Chu Văn Dương (Tài 4031) - Đỗ 
Định (Tài 6664) - Hồ Hữu Dụng (Tài 2439) - Cao Quốc Chí (Tài 
2377) - Trang Ngọc Thành (Tài 6212) - Nguyễn Chế Linh (Tài 2295) 
- Ng. Văn Bảo (Tài 2407) - Nguyễn Hoàng Tân (Tài 4733)
Đội 72: Hoàng Lê Trường Thụy (Tài 6740) - Nguyễn Phúc Đạt (Tài 
1980) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 6769) - Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 
3464) - Nguyễn Minh Hùng (Tài 2712) - Trần Phan Thái Phúc (Tài 
3088) - Nguyễn Khắc Phung (Tài 3820) - Lê Võ Quỳnh Như (Tài 

2977) - Lê Hữu Thành (Tài 2925) - Nguyễn Hải Thụy (Tài 1390)
Đội 73: Cám Vĩnh Quay (Tài 1747) - Bùi Bá Tài (Tài 1983) - Nguyễn 
Thịnh Thanh Thế (Tài 1898) - Nguyễn Quang Minh (Tài 3607) - 
Hoàng Đức Trọng (Tài 3727) - Lê Đình Nam (Tài 4630) - Nguyễn 
Văn Giàu (Tài 1137) - Trần Văn Độ (Tài 1870) - Lê Văn Hiệp (Tài 
6751) - Lê Văn Nguyên (Tài 1596) - Cám Vĩnh Quang (Tài 1747)
Đội 74: Nguyễn Minh Hà (Tài 4408) - Nguyễn Viết Thiên (Tài 1940) 
- Nguyễn Mạnh Hà (Tài 1348) - Nguyễn Văn Nam (Tài 2145) - 
Phạm Khánh Thụy (Tài 3512) - Phạm Trọng (Tài 3470) - Nguyễn 
Duy Minh (Tài 3588) - Bùi Thành Nguyên (Tài 1530)
Đội 75: Nguyễn Quốc Huy (Tài 3830) - Võ Thanh Sơn (Tài 4784) - 
Châu Văn Diên (Tài 6038) - Hồ Phước Lâm (Tài 4147)
Đội A1: Trần Trọng Trí (Tài 1332) - Nguyễn Văn Huấn (Tài 1314) - 
Nguyễn Tất Dũng (Tài 4483) - Trần Thanh Danh (Tài 2567) - Lâm 
Hoài Khanh (Tài 1966) - Phạm Tấn Giàu (Tài 3106) - Trần Ngọc 
Phát (Tài 4081) - Nguyễn Văn Coi (Tài 6119) - Nguyễn Ngọc Hòa 
(Tài 1331) - Lê Trần Trung Thành (Tài 2323) - Rohim (Tài 1306) - 
Nguyễn Phương Thanh (Tài 1961) - Phạm Ngọc Quang (Tài 1329) 
Đội A2: Đỗ Hoài Lưu (Tài 2507) - Đậu Đức Sơn (Tài 4739) - Trần 
Văn Ngoan (Tài 3555) - Nguyễn Văn Dứt (Tài 2411) - Lê Duy Tâm 
(Tài 3910) - Dương Tuấn Liêm (Tài 4190) - Nhâm Vĩ Xương (Tài 
2215) - Trần Ngọc Thiện (Tài 4438) - Đông Quý (Tài 2224)
Đội A3: Lê Trọng Quang (Tài 3545) - Nguyễn Công Hải (Tài 4545) 
- Phạm Trần Trung (Tài 2419) - Lương Quang Thành (Tài 2514) 
- Nguyễn Hoàng Phúc (Tài 2447) - Trần Lê Vũ Trọng Nghĩa (Tài 
4439) - Trần Tiến Dũng (Tài 2448) - Nguyễn Văn Tam (Tài 2412) - 
Nguyễn Thanh Toàn (Tài 2514) - Trần Vĩnh Trung (Tài 4439) - Trần 
Văn Hưng (Tài 2408)
Đội A4: Đỗ Nguyễn Trường Kha (Tài 2678) - Nguyễn Hoàng Long 
(Tài 4400) - Lê Văn Tuấn (Tài 2413) - Nguyễn Văn Điểm (Tài 2980) 
- Phạm Thanh Hùng (Tài 4224) - Lê Ngọc Minh (Tài 6209) - Lê Quốc 
Tuấn (Tài 3987) - Trương Duy Trọng (Tài 2678)
Đội A5: Nguyễn Minh Tâm (Tài 4498) - Võ Duy Linh (Tài 3172) - Tai 
Cam Phí (Tài 2713) - Trần Ngọc Huy (Tài 4919) - Phan Văn Khải 
(Tài 6670) - Lê Hiệp Đức (Tài 2713) - Nguyễn Thành Tâm (Tài 2685) 
- Lý Thanh Hải (Tài 2673) - Trần Hoài Phương (Tài 3292) - Ng. 
Hoàng Dũng (Tài 2722) - Đỗ Thanh Long (Tài 2675)
Đội A6: Võ Ngọc Chuẩn (Tài 4667) - Trần Văn Hiệp (Tài 4682) - 
Phạm Hữu Thanh (Tài 3989) - Nguyễn Công Thành (Tài 3739) - Võ 
Thanh Phương (Tài 4543) - Phạm Xuân Cường (Tài 3575) - Nguễn 
Bắc Tân (Tài 4615) - Lâm Huỳnh Minh Phước (Tài 2798) - Đào Văn 
Thuận (Tài 2802) - Trương Công Vinh (Tài 3803)
Đội A7: Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 1432) - Nguyễn Thanh Tâm (Tài 
4172) - Đỗ Thanh Hùng (Tài 4259) - Lê Hồng Thanh (Tài 3214) 
- Nguyễn Văn Tuyến (Tài 4028) - Phạm Văn Hiếu (Tài 4860) - Lê 
Bảo Tài (Tài 4237) - Nguyễn Hảo Thi (Tài 4857) - Nguyễn Phi Nhựt 
(Tài 4311)
Đội A8: Đinh Duy Trai (Tài 4104) - Đặng Gia Hòa (Tài 3945) - Khúc 
Xuân (Tài 4625) - Mai Văn Hà (Tài 2873) - Cao Văn Chiến (Tài 
2868) - Nguyễn Cảnh Tường (Tài 2735) - Dương Tấn Tâm (Tài 4338) 
- Bùi Văn Luận (Tài 2870) - Trần Lâm Tuấn Anh (Tài 4648) - Nguyễn 
Công Việt (Tài 1867) - Lê Thạc Quang (Tài 3446) - Khúc Hiếu (Tài 
4181) - Mai Văn Doanh (Tài 4332)
Đội A9: Nguyễn Phước Hòa (Tài 3690) - Cao Thành Nghĩa (Tài 
3213) - Ng. Thanh Hải (Tài 4117) - Phạm Khắc Huấn (Tài 3668) 
Đội A10: Trần Thanh Bình (Tài 2271) - Ngô Thanh Phùng (Tài 3836) 
- Nguyễn Thanh Văn (Tài 3367) - Lâm Văn Tiến (Tài 6161) - Trần 
Hoàng Quân (Tài 2730) - Phạm Thanh Sang (Tài 4968) - Bùi Trọng 
Nhân (Tài 2730) - Phạm Thanh Hồng (Tài 3722) - Nguyễn Văn 
Hoàng (Tài 2994) - Vũ Duy Phương (Tài 4447) - Hoàng Văn Thái 
(Tài 4267) - Ngô Thanh Quốc (Tài 3687) - Trần Khánh Tính (Tài 
2656) 
Đội A11: Lê Huy Hoàng (Tài 2995) - Đặng Văn Tú (Tài 4282) - Vũ 
Thái Sơn (Tài 4273) - Lư Trọng Hải (Tài 3190) - Nguyễn Văn Phúc 
(Tài 3782) - Đỗ Tấn Khánh (Tài 4315) - Dương Văn Sơn (Tài 4567) 
- Phạm Văn Chát (Tài 2226) - Mai Thành Trung (Tài 4617) - Huỳnh 
Anh Tuấn (Tài 3296) - Huỳnh Văn Mười (Tài Dự bị) - Nguyễn Ngọc 
Công (Tài 2517)
Đội A12: Lê Thanh Hải (Tài 1708) - Nguyễn Minh Cường (Tài 6626) 
- Huỳnh Ngọc Thạch (Tài 3408) - Hoàng Đình Hà (Tài 2121) - Trịnh 
Sang (Tài 6603) - Nguyễn Tấn Thành (Tài 1433) - Trần Văn Bảo (Tài 
2121) - Lê Thanh Hải (Tài 1708) - Trần Văn Nghĩa (Tài 2998) - Trần 
Hào Hiệp (Tài 2265) - Nguyễn Ngọc Anh (Tài 3280) - Hoàng Khắc 
Thịnh (Tài 4418)
Đội BD1: Nguyễn Tấn Nhật (Tài 1253) - Nguyễn Cao Quý (Tài 
4372) - Ng. Trường Thám (Tài 2679) - Nguyễn Văn Tám (Tài 1167).
Đội BD2: Nguyễn Thanh Bình (Tài 4062) - Nguyễn Văn Thiêm (Tài 
2687) - Lê Duy Hải (Tài 2084) - Lê Phương Bình (Tài 1326) - Bùi 
Văn Tiến (Tài 2987) - Lê Duy Hải (Tài 2084) - Phan Thanh Tâm (Tài 
1356) - Phạm Văn Minh (Tài 1213)
Đội BD3: Nguyễn Anh Vũ (Tài 4900)
Đội BD4: Tô Tấn Hưng (Tài 4216) - Trần Minh Tân (Tài 4862) - Trần 
Văn Thảnh (Tài 1729)
Đội BD5: Nguyễn Văn Nghĩa (Tài 2019)
Đội BD6: Nguyễn Trọng Lâm (Tài 4889)
Đội ĐN1: Bùi Mạnh Toàn (Tài 2634) - Vũ Văn Niệp (Tài 2010)
Đội ĐN2: Lê Thanh Phú (Tài 3148) - Nguyễn Xuân Sơn (Tài 2469)
Đội ĐN3: Ng. Thanh Bình (Tài 2535) - Vũ Đức Nguyên (Tài 7097)
Đội ĐN4: Nguyễn Tấn Hưng (Tài 2777) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 
2066) - Hoàng Quốc Toản (Tài 2074) - Vũ Công Hoan (Tài 2007) 
- Lâm Hồng Hà (Tài 4398) - Hoàng Ngọc Lâm (Tài 2696) - Huỳnh 
Xuân Trang (Tài 2296) - Phan Huỳnh Long (Tài 4030) - Lê Quyết 
Thắng (Tài 6063)
Đội G1: Đinh Gia Hòa (Tài 3400) - Trần Đình Trang (Tài 3657) 
- Huỳnh Mùa (Tài 3403) - Lê Tấn Phước (Tài 6092) - Huỳnh Cẩm 
Nhung (Tài 4986) - Trần Ngọc Hùng (Tài 3679) - Nguyễn Phúc Minh 
(Tài 3888) - Bùi Xuân Đoan (Tài 3851) - Phan Ngọc Long (Tài 3679) 
- Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 4667) - Vũ Đình Chế (Tài 6203) - Phan 
Văn Thủ (Tài 4749)
Đội G2: Lê Quang Cường (Tài 6169) - Trần Doãn Minh (Tài 4552) - 
Nguyễn Kim Việt (Tài 4362) - Nguyễn Văn Hồng (Tài 4744) - Hoàng 
Phước Nhân (Tài 4201) - Trần Văn Tấn (Tài 4720) - Trần Phước 
Thạnh (Tài 4741)

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 07/2013

ĐINH GIA HÒA
(Tài 3400 - Đội G1) 

Tài vật: 01 Iphone 5 + 01 Iphone 4
 (Ước tính 20.000.000đ)

LâM HOÀI KHANH
(Tài 1966 - Đội A1) 

Tài vật: 01 valy kéo, vật dụng
 (Ước tính 13.500.000đ)

BùI BÁ TÀI
(Tài 1983 - Đội 73) 

Tài vật: Tiền 20.000.000 đồng
 (Ước tính 20.000.000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH



CORP.  | Số 37.  Năm 2013

Đồng hành cùng Vinasun

24 CORP.Số 37.  Năm 2013 |

Đồng hành cùng Vinasun

25

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.

Một trong những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp hàng đầu của lái xe taxi là tính 
trung thực. Lái xe phải trung thực không chỉ với khách hàng mà còn phải thật thà 
với đồng nghiệp. Những hành vi ranh ma nhiều khi không đáng chỉ làm cho đồng 
đội khinh ghét và xa lánh. Hãy sống tử tế để không phải thẹn với lòng…

họ “thi gan” với nhau đến sáu 
bảy ca mà không ai nói chuyện 
ấy với nhau, nếu cộng tiền bơm 
bánh xe thì nhiều hơn cả tiền 
vá vỏ. Phúc có cuốc đi Bến Tre, 
hôm đó gần đến huyện Ba Tri 
thì xe bể bánh giữa cánh đồng 
xa nhà dân lúc này đã gần 11 
giờ đêm. Khách trên xe giục 
thay bánh “sơ cua”  Phúc giả bộ 
hạ bánh rồi báo bánh phụ cũng 
lủng luôn rồi. Ba ông khách bực 
mình làm cho Phúc “một tăng” 
bắt Phúc chạy đi kiếm thợ vá 
vỏ. Giờ đó ở vùng quê tìm đâu 
ra thợ vá vỏ.  Cuối cùng  hắn 
phải nói khó với khách thanh 
toán tiền rồi tìm phương tiện 
khác. Khách không chịu và bắt 
anh phải kiếm xe ôm và còn 
dọa không kiếm thì không trả 
tiền taxi.  
   Đêm tối, hắn phải chạy bộ có 
lẽ gần ba cây số mới kiếm được 
hai xe cho khách, đã vậy khách 
còn “phạt” hai trăm ngàn  để đi 
xe ôm. Khách đi rồi Phúc mệt 
nhoài quăng mình vào ghế thở 
phì phì nhìn đồng hồ đã gần 
2 giờ đêm. Phúc gọi điện báo 
tổng đài rồi đóng cửa xe ngủ 
đến sáng tính tiếp. 
   Câu chuyện thứ hai
   Quân đang phục vụ khách, 
dừng xe trước đèn đỏ ngã tư thì 
bỗng nghe cái “rầm” nhẹ phía 
sau xe, thì ra xe gắn máy phía 
sau không kịp thắng (phanh). 
Quân xuống kiểm thấy không 
bị trầy xước gì nên cho xe phục 
vụ khách tiếp. 

   Chiều lúc rảnh coi lại thấy 
cái đèn hậu của xe bị bể nhẹ 
có vết nứt. Sáng hôm sau giao 
ca anh báo cho Vinh (tài chạy 
chung xe) rồi ghi tình trạng xe 
vào sổ giao ca. Vinh bảo: Mày 
không nói chắc tao cũng không 
phát hiện được, thôi báo đội 
trưởng và kỹ thuật cho chạy thì 
chạy, không hôm nào đưa xe về 
xưởng làm luôn thể. 
   Quân bảo: Tao vậy đó, anh 
em chạy chung xe phải đâu ra 
đó chứ. Cái gì tại tao là của tao, 
cái gì tại mày là của mày (ý là ai 
làm trầy xước, bể nứt cái gì phải 
báo nhau rõ ràng), làm chung 
mà cứ lừa miếng nhau thì ai 
thèm làm chung, đúng không.
   Cả hai hà hà cười vui lan qua 
cả bè bạn cùng giao ca xung 
quanh. Không ngờ chuyện nhỏ 
của hai người lại “châm ngòi” 
cho đề tài của anh em trong đội 
lúc giao ca.
   - Đúng! Phương ngồi cạnh 
“đế vào” Tụi bây coi tao và anh 
Quyền chạy chung xe đấy, kỹ 
lắm xe tao mới sạch đẹp thơm 
tho như thế. Ai cũng phải có 
trách nhiệm giữ gìn cái “cần 
câu cơm” cho ngon lành, cùng 
nhắc nhở nhau chăm sóc bảo 
dưỡng xe cho tốt thì mới có 
nhiều khách, mới giữ được 
khách. 
   He he… be be… Phương cười 
như chọc vui bè bạn, mặt “kênh 
kênh” hài hước ngửa cổ dốc 
cạn ly cà phê ngọt đắng rồi ra 
xe nổ máy 

VĂn QUÝ

Chuyện nhỏ...
Đồng nghiệp

& chuyện tử tế

mà không nhỏ
(Tiếp theo)

   Câu chuyện thứ nhất
   Nhận ca, Phúc kiểm tra xe cẩn 
thận từng hạng mục theo đúng quy 
trình giao nhận ca quen thuộc mà 
công ty quy định.  Thường kiểm 
tra bánh xe là công đoạn cuối. 
Phúc cầm cây ống tuýp cúi xuống 
gầm gõ mạnh mấy cái vào bánh 
“sơ cua” kiểm tra độ căng hơi của 
bánh xe thấy kêu koong koong 
theo kinh nghiệm của anh  như 
vậy là tốt, anh buột miệng nói một 
mình “OK” rồi ra ký vào sổ giao 
nhận ca.
   Đến trưa “đánh” xe ghé vào chỗ 
mát đậu xe ăn dĩa cơm “bụi”. Ăn 
xong anh ra xe, linh tính mách bảo 
kiểm tra lại bánh “sơ cua” (thực 
ra là tính cẩn thận Phúc thường 
làm như thế) gõ gõ thấy kêu “bục 
bục”  vậy là “tiêu” cái bánh này 
rồi. Phúc nghĩ chả có lẽ sáng này 
“căng” giờ lại “xìu” chắc là thằng 
“Móm” đây. (“Móm” là tài phụ 
chạy chung xe với Phúc mà anh 
em trong đội đặt cho Hải).
   Trong bụng sẵn không ưa thằng 
Móm nên Phúc cho là trước khi 
giao ca nó đã bơm bánh xe rồi 
giao cho mình nên mình ngu gì 
mắc lừa nó.
   Sáng hôm sau lúc giao nhận 
ca Hải “Móm”  kiểm tra bánh 
phụ hơi kỹ, gõ gõ thấy kêu boong 
boong hắn lẩm bẩm, miệng bảo 
bụng: Tay này vậy mà “ngon” hắn 
ký vào sổ nhận ca rồi lên xe “vù” 
đi luôn, ai dè đến chiều xem lại 
thấy “xìu” hắn lại nói “ngu gì…” và 
cũng làm y chang Phúc.     
   Cứ như vậy họ làm qua làm lại  
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   Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp 
với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên 
người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi 
lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm 
thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu 
hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. Cô gái hỏi 
với vẻ bực bội:
   - Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân 
hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? 
   Gã tài xế bối rối trả lời:
   - À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi 
là không biết cô cất tiền ở đâu để trả cho tôi?

Cất tiền ở đâu?!

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 9 - Soá 36)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 37)

Bút Te bình luận:
Lái xe đồng phục chỉnh tề

quần đen áo trắng khách mê tít mà.
Nhưng sao anh nhét cái cà

vạt vô trong áo? Phạt nha, nhớ liền!

Lỗi vi phạm: Lái xe đeo cà vạt không đúng quy định. 
Xử lý: Ngưng phân ca từ 3 đến 5 ca

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

   Câu chuyện thứ nhất 
   Chiều. Chuyển mưa, mây đen 
kéo về trời sầm tối rất nhanh.  Sơn 
đang rà rà chiếc “J”  hai dàn lạnh 
mới cáu  trên đường Hai Bà Trưng  
đến đoạn cạnh công viên Lê Văn 
Tám thì có người đàn ông vẫy xe 
nói ngắn gọn:
   - Chú em chở dùm anh gói quà 
này tới cho người bạn nha.
   - Bạn chú ở đâu? Sơn hỏi.
   - Ngã tư Bảy Hiền, đến trước cửa 
nhà văn hóa thể thao Tân Bình 
thì chú em gọi số này có người ra 
nhận, tiền xe nè cầm lấy khỏi thối. 
    Ông khách dúi vào tay Sơn hai 
tờ xanh năm trăm ngàn.
   Sơn vui ra mặt, khách “xộp” 
thiệt. Nhận tiền và số điện thoại, 
Sơn nhấn ga, chiếc xe lướt nhẹ 
hòa vào dòng xe tấp lập.
   Tới nơi, Sơn đưa xe vào trước 
sảnh nhà văn hóa, xuống xe gọi 
điện mấy cuộc cho khách mà 
không thấy ai trả lời. Bỗng có 
hai xe gắn máy ập tới, bốn thanh 
niên xuất hiện lanh lẹ áp sát. Hai 
trong số họ chìa ra cái thẻ công 
an nói nhanh: Chúng tôi là công 
an phòng chống tội phạm, đề nghị 
anh cho kiểm tra xe. Sơn nhanh 
chóng bị áp giải về trụ sở công an 
thành phố và bị quản thúc để điều 
tra vụ án vận chuyển trái phép 
hàng cấm.
   Thì ra trong gói hàng của người 
khách có ma túy đá, thuốc lắc và 
thuốc kích dục, Sơn đã phải ký 
vào biên bản xác nhận của công 
an. Rất may công an đã theo dõi 

từ trước, trong lúc chuyển cho 
Sơn chở, người khách vẫn bí 
mật bám theo xe và hắn đã bị 
công an tóm. 
   Đã hơn một tuần rồi vợ con 
và gia đình vẫn chưa tin tức 
gì về Sơn do anh bị cách ly để 
phục vụ cho công tác điều tra 
vụ án. Sơn có thể bị khép vào 
tội trực tiếp (hoặc gián tiếp) vận 
chuyển chất ma túy trái phép.    
   Câu chuyện thứ hai
   Buổi tối hôm khác, lái xe Tâm 
cũng nhận được lời đề nghị chở 
chiếc va ly từ chợ Bình Tây về 
bến xe Miền Đông của người 
đàn bà gửi cho một phụ xe đi 
Gia Lai. 
   Tâm hỏi: 
   - Cô có đi taxi cùng không?
   - Không! Cô bận, con cứ mang 
cho cô tới bến xe rồi gọi điện 
cho nhà xe họ nhận, tiền xe cô 
trả nè. Người đàn bà dúi tiền 
vào tay Tâm nói ngọt: Cưng 
giúp nghen, cô thưởng.
   Tâm trả lại tiền và nói dứt 
khoát: Cô thông cảm, quy định 
của công ty cháu là taxi không 
được chở hàng, nên nếu cô đi 
cùng cái va ly thì cháu mới chở.
Người khách lý giải: Ủa! cái 
va ly hành lý chứ hàng hóa gì, 
không phải chở người càng nhẹ, 
bỏ vào cốp, đồng hồ tính cước 
lại không nhảy, được hưởng cả 
càng sướng chứ sao lại chê, ông 
tài xế này thấy lạ à.
   - Dạ không, cô thông cảm 
cháu không thể chở hàng. Tâm 

từ chối thẳng thừng.
   Tâm “đánh” xe về điểm xếp 
tài trong lòng thấy nhẹ nhàng. 
   Tâm tự nhủ: Mình từ chối là 
đúng, bởi vì hôm mới vào được 
học lớp nghiệp vụ taxi của 
công ty mở, có ông thầy trên 
lớp nhấn mạnh “Taxi chở hành 
lý chứ không được chở hàng. 
Các bạn có phân biệt được thế 
nào là hành lý và hàng hóa 
không?”. Thầy hỏi, trong lớp 
nhiều người không trả lời được, 
rồi ông giải thích: “Hành lý 
thường hành khách mang theo 
người mà không tính cước, dù 
họ có mang theo mấy cái va ly, 
còn hàng hóa là tính cước khi 
khách gửi vận chuyển và không 
kèm theo người. Mà taxi chúng 
ta lại không được chở hàng hóa 
khi không có khách ngồi trên 
taxi, tại sao? Vì trong số hàng 
đó có thể là hàng quốc cấm, dễ 
cháy nổ, ma túy… Vô tình các 
bạn có thể bị dính vào đường 
dây của bọn tội phạm, ai chứng 
minh được, nên các bạn phải 
dứt khoát từ chối”.  Cả lớp nghe 
xong vỗ tay rôm rốp, vui và 
đồng tình.
   Làm nghề tài xế taxi nhiều khi 
cũng phải học biết cách từ chối 
đúng lúc, các cụ bảo rồi “Tham 
thì thâm”, “Chữ tiền nó liền chữ 
bạc” đấy thôi. 
   Tâm tự an ủi mình như thế,  
hai tay ôm vô lăng  điều khiển 
chiếc “G” thân yêu với tâm 
trạng dễ chịu, thảnh thơi  

Cảnh giác với
chuyện chở hàng

Bỗng nhiên nhận được một đề nghị hào phóng cho một công việc khá nhàn mà 
tiền thì như từ trên trời rơi xuống: chở hàng không có người đi kèm. Nhưng hỡi 
những bác tài, hãy cảnh giác: có khi đó là cạm bẫy... 
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