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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 10/2013.

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

- Vạn Lý
- Phạm Xuân Vinh

BAN BIÊN TẬP

Chuyện nhỏ... mà không nhỏ

Tài xế Nguyễn Huy Hường
không có hai từ… nản lòng

24

Vinasun Corp. Doanh nghiệp 
TP.HCM tiêu biểu 2013

Tuyên dương 2 tài xế bắt cướp

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) tiếp tục 
được vinh danh là “Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 

2013” tại buổi lễ trao giải và tôn vinh vào Ngày Doanh nhân Việt 
Nam 13/10.
    Vinasun Corp. vinh dự nằm trong TOP 50 “Doanh nghiệp TP 
HCM tiêu biểu - năm 2013” sau khi trải qua cuộc thẩm định, xét 
chọn trong tổng số gần 200.000 doanh nghiệp trên toàn thành 
phố. Đây là danh hiệu cao quý của TP HCM do UBND thành 
phố ban hành quy chế xét chọn và quyết định công nhận từ kết 
quả xét chọn do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức.
   Danh hiệu “Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu năm 2013” được 
bình chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá chặt chẽ, trong đó tập 
trung vào hiệu quả kinh doanh, đóng góp ngân sách nhà nước, 
tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện 
các chính sách đối với người lao động và trách nhiệm xã hội, 
cộng đồng... 
    Trong dịp này, Vinasun Corp. cũng vinh dự là 1 trong 25 doanh 
nghiệp được UBND TP.HCM tặng Bằng khen về thành tích tham 
gia và đạt giải Doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu liên 
tục nhiều năm liền.                                                             V.L.
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     Ngày 23/9, Hội Cựu Chiến binh Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam và Hội CCB xã Long Hưng A, huyện 
Lấp Vò, Đồng Tháp đã tổ chức lễ kết nghĩa trong không 
khí trang nghiêm, tình cảm, đầm ấm, thấm đượm tình 
đồng chí, đồng đội, son sắt, thủy chung và tràn đầy ý 
nghĩa Ngày Nam bộ Kháng chiến.
     Hai đơn vị đã bàn bạc các nội dung hành động thiết 
thực như tổ chức họp mặt hàng năm, trao đổi thông tin và 
kinh nghiệm tổ chức xây dựng Hội, giới thiệu việc làm, 
có biện pháp tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ nhau xóa hộ 
đói, giảm hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa và người 
CCB gương mẫu.                                                                         V.L.

Hội CCB Vinasun kết nghĩa với Hội CCB xã 
Long Hưng A

Từ trái sang: Ông Trương Đình Quý (CCB - Bí thư Đảng uỷ Vinasun 
Corp.), ông Đặng Phước Thảo (Chủ tịch Hội CCB Vinasun Corp.), 
ông Nguyễn Văn Đối (Chủ tịch Hội CCB xã Long Hưng A), ông Lê 
Minh Cảnh (Bí thư Đảng uỷ xã Long Hưng A)

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 09/2013

HẠNG TP. HCM BÌNH DƯƠNG

1 G2 Hạng nhất 
BD42 55

3 G1 ĐỒNG NAI
4 25 Hạng nhất 

ĐN35 05
6 61 VŨNG TÀU
7 14 Hạng nhất 

VT38 A8
9 A9
10 51

  
CN doanh thu cao 09/2013

HẠNG 1 2 3

CHI NHÁNH CN6 CN5 CN4
  

Mừng Lễ  hội Truyền thống

2013

YÊU ANH TÀI XẾ VINASUN

Em yêu, yêu nhất bác tài
Lái xe giỏi lại đẹp trai- gọn gàng
Đồng phục tề chỉnh thật sang
Áo trắng- Cà vạt đỏ- đường hoàng trên xe

Em yêu, yêu lắm đó nghe
Bảo quản xe tốt, lái xe an toàn
Chuyên nghiệp- phục vụ khách hàng
Tận tình chu đáo chẳng màng của rơi
Rượu chè bài bạc chả chơi
Trung thực, giao tiếp nói lời dễ thương
“Kề vai sát cánh” trên đường
Vinasun mãi là “Thương hiệu vàng”

Em yêu, yêu lắm đó chàng
Mừng Ngày lễ hội tặng ngàn nụ hôn!

VĂN QUÝ
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Hội thi Cán bộ nữ công giỏi 

     Ngày 25/9/2013, Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ 
chức hội thi cán nữ công giỏi năm 2013, các thí sinh 
tham dự hội thi là cán bộ nữ công, đoàn viên xuất sắc 
được lựa chọn từ các công đoàn cơ sở. Đội Vinasun 
Corp. xuất sắc đoạt giải Ba toàn đoàn.
    Hội thi là dịp để cán bộ nữ phát huy tài năng 
sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao 
kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp vận động 
quần chúng của cán bộ nữ công tại các cấp Công 
đoàn, xử lý các tình huống trong quá trình triển khai, 
thực hiện các hoạt động nữ công…
    

     Ngày 21/9/2013,  Lễ ký kết Thoả ước lao động 
tập thể của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã 
được diễn ra giữa ông Nguyễn Hữu Dũng (Chủ tịch 
Công đoàn CS - đại diện tập thể người lao động) và 
bà Đặng Thị Lan Phương (Thành viên HĐQT, Tổng 
Giám đốc - đại diện người sử dụng lao động) trước sự 
chứng kiến của Liên đoàn Lao động Quận 5 và Đảng 
uỷ Công ty, và hàng trăm đại biểu đại diện các tập 
thể lao động ...
     TƯLĐTT là sự thoả thuận bằng văn bản giữa đại 
diện tập thể người lao động và người sử dụng lao động 
về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên 
trong quan hệ lao động được ký kết trên nguyên tắc 
thương lượng bình đẳng, công khai về các điều kiện 
lao động từ đó thúc đẩy NLĐ làm việc với năng suất, 
chất lượng hiệu quả cao, tạo đà tăng trưởng, mang lại 
lợi nhuận cho DN, tạo nguồn phúc lợi là cơ sở tăng thu 
nhập cho NLĐ.                                                           V.L.

Ký kết Thoả ước lao động tập thể

     Ngày 4/10, Chi bộ Khối Pháp chế thuộc Đảng bộ 
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã long trọng tổ 
chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú 
Đinh Công Lập.
     Đ/c Đinh Công Lập sinh ngày 14/2/1982, nguyên 
quán làng Hiển Lễ, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc 
vào làm việc tại Vinasun Corp. từ ngày 10/5/2006 đến 
nay, hiện là Trưởng Phòng Bảo hiểm, Bí thư Đoàn cơ 
sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.            V.L.

Kết nạp Đảng viên mới

Đ/c Đinh Công Lập (trái) nhận quyết định kết nạp Đảng từ  
đ/c Phạm Văn Sang (Đảng uỷ viên - Bí thư Chi bộ Khối Pháp chế) 

     Tối 11/10, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 
Nam, tại lễ “Tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 
năm 2013”, ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) lần 
thứ 2 được vinh dự nhận danh hiệu này.
    Ngoài ra, ngày 13/10, tại lễ “Tôn vinh Doanh nghiệp 
TP.HCM tiêu biểu năm 2013”, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng trao tặng cho Chủ 
tịch HĐQT Đặng Phước Thành Cúp Thánh Gióng về 
thành tích đạt TOP 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 
năm 2013 của TPHCM.

Chủ tịch HĐQT được vinh danh 
Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thành uỷ TPHCM trao Cup Thánh Gióng cho ông Đặng Phước 
Thành - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013
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Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2013 nổi 
bật 3 trường hợp tự giác trả lại cho hành 
khách số lượng tài sản lên đến hàng 
trăm triệu đồng. Cả 3 “bông hoa” được 
công ty tặng giấy khen kèm tiền thưởng 
500.000đ/người. 3 tấm gương sáng một 
lần nữa khẳng định hình ảnh trung thực 
của tài xế Vinasun trong mắt khách hàng 
và giới truyền thông.

Gương sáng Vinasun

Ngọc VÂN

Nguyễn Duy Tân
     Sáng ngày 4/9/2013 bác 
tài Nguyễn Duy Tân (Tài 6592, 
đội 69) chở 5 người khách đi 
từ khách sạn Ánh Hà 106 
Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận 
đến quán Phở Lệ trên đường 
Nguyễn Trãi, Q.5. Sau khi 
xuống xe khách đã bỏ quên lại 
chiếc túi xách. 

Võ Tấn Hùng
     Theo lời kể của anh Võ Tấn 
Hùng - tài xế đội 75, chi nhánh 
7 hơn 10 tối ngày 17/9/2013 
anh phát hiện túi nilon quần 
áo ở băng ghế sau. Không biết 
vị khách nào bỏ quên, anh để 
nguyên trạng sáng giao ca đưa 
đội trưởng giao công ty xử lý. Bọc 
quần áo được anh Nghĩa đội phó 
giữ mãi cho đến 2 ngày sau, lúc 9 
giờ 15 phút sáng ngày 19/9/2013 
tổng đài mới nhận được cuộc gọi 
của khách thông báo lúc 14 giờ 
ngày 17 chị Lý Thị Kim Lan đi 
taxi do tài 1960 chở từ bệnh viện 
Nguyễn Trãi về Sư Vạn Hạnh, 
Q.5 và chị đã để quên bọc nilon 
quần áo. Khi được công ty gọi 
lên làm thủ tục trao trả túi quần 
áo cho khách, anh Hùng mới 
biết bên trong có tổng tài sản 
ước tính khoảng 25.000.000đ, 
bao gồm: 1.142USD, tiền 
Campuchia tương đương khoảng 
2.000.000đ, lắc tay, kính, quần 
áo… 16 giờ cùng ngày, toàn bộ tài 
sản đã được trao lại cho chị Lan.

Lái xe Dương Tuấn Liêm Lái xe Võ Tấn Hùng

Ông Huỳnh Văn Sĩ - P.TGĐ TCNS tặng giấy khen Công ty cho lái xe Nguyễn Duy Tân

14 giờ 5 phút cùng ngày, anh Tân đã 
có mặt tại công ty và trao lại chiếc túi 
cho hành khách Lê Thị Khánh Vân có 
đầy đủ tài sản là 2 chiếc Ipad Apple, 
1 điện thoại Samsung Galaxy, 1 điện 
thoại Sony Ericsson, 14.100.000đ, 7 
USD, 4 chỉ vàng 18k gồm (1 mặt dây 
chuyền, 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai) 
và toàn bộ giấy tờ tùy thân: Visa, thẻ 
xanh, bằng lái…
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Ông Nguyễn 
Thái Bình giữ 
chức Phó Giám 
đốc (thử việc) 
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 12

Ông Nguyễn 
Duy Hùng giữ 
chức Phó Phòng 
Bảo hiểm

     Dương Tuấn Liêm 
   11 giờ trưa ngày 4/10/2013 
ngay tài Văn phòng công ty tài 
xế Dương Tuấn Liêm (Tài 4190, 
Đội A2. chi nhánh 1) đã trao trả 
số tiền, vàng ước tính lên đến 
151.000.000 đồng cho khách 
hàng. Số tài sản trên bao gồm: 
3 lượng vàng SJC, 6 chiếc vòng 
vàng 18k, 1 đôi bông tai vàng 
18k, 1 lắc tay vàng 18k trọng 
lượng 3,5 chỉ, 1 sợi dây chuyền 
9999 khối lượng 3,5 chỉ, 500USD 
và 5.000.000đ. 
     Được biết, khoảng 10 giờ 10 
phút sáng cùng ngày, anh Liêm 
đón 2 người lớn 1 trẻ em tại 
địa chỉ 601 Cách Mạng Tháng 
8, Q.10, TP.HCM đến chợ An 
Đông, Q.5. Sau đó anh cho xe 
quay về Châu Văn Liêm, Q.5 thì 
nhận được cuộc gọi từ Tổng đài 
báo khách quên đồ trên xe. Anh 
kiểm tra và phát hiện chiếc cái ví 
rơi ngay dưới sàn chỗ để chân ở 
ghế giữa băng ghế sau. Anh hẹn 
khách về công ty và trao trả toàn 
bộ số tài sản trên cho chị Neáng 
Giang.  
     Tại văn phòng, chị Neáng 
Giang tay run run viết bản tường 
trình nhận lại chiếc ví nói: Khi 
tôi được tổng đài cho số và gọi 
điện ngay cho anh Liêm, được 
anh báo đến công ty nhận lại vì 
số tiền - vàng quá lớn, anh không 
dám trao ở bên ngoài, tôi thật sự 
vui mừng. Đến bây giờ tôi vẫn 
còn run, tôi cảm ơn anh tài xế 
trung thực, cảm ơn công ty rất 
nhiều.
     Giây phút trao trả tài sản cho 
khách, anh Liêm chia sẻ: Tôi mở 
ví ra xem thì thấy có nhiều tiền 
và vàng nên tôi đã đề nghị trả 
cho khách tại công ty. Tôi không 
muốn trả ngoài đường nhầm 
tránh rắc rối, phải trả đúng trả 
đủ cho khách trước sự chứng 
kiến của toàn thể lãnh đạo, nhân 
viên phụ trách phòng Giải quyết 
Khiếu nại Khách hàng. Như vậy 
cả tôi và khách đều yên tâm, qua 
đó nhằm giữ uy tín cho công ty 

Thành lập chi nhánh Taxi Vinasun 12
     Ngày 1/10/2013, Chủ tịch 
HĐQT đã ký quyết định thành lập 
chi nhánh Taxi Vinasun 12 gồm 8 
đội xe tách từ các chi nhánh Taxi 
Vinasun 3, 7 và 8 là: Đội xe 22, 
26, 28, 31,43, 47, 71 và A10.      
Đây là chi nhánh Taxi Vinasun thứ 

15 hoạt động theo các quy định, 
quy chế quản lý của công ty và 
chịu sự quản lý trực tiếp của Khối 
Điều hành Taxi.
     Cùng ngày, Chủ tịch HĐQT đã 
ký quyết định bổ nhiệm Ban Giám 
đốc chi nhánh.                       V.L.

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Ông Quách Hữu 
Thạnh giữ chức 
Quyền Giám 
đốc Chi nhánh 
Taxi Vinasun 12

Ông Đặng 
Phước Thăng 
giữ chức Giám 
đốc Điều hành 
Khối Xưởng

Ông Nguyễn 
Tất Hải giữ 
chức Phó Phòng 
Thanh tra  

Ông Đặng Đức 
Dũng giữ chức 
Phó Giám đốc 
Chi nhánh Taxi 
Vinasun 11

Ông Đinh Công 
Lập giữ chức 
Trưởng Phòng 
Bảo hiểm 

Ông Hà Thế 
Yên giữ chức 
Phó Giám đốc 
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 12
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Tài xế 
Nguyễn Huy Hường

không có hai từ “nản lòng”
Càng ế càng… cày
     Đội trưởng bảo rằng năm nay tôi 
là người có doanh thu cao nhất chi 
nhánh 3 với hơn 2,8 triệu đồng/ca. 
Thật sự tôi đi lái taxi mục đích duy 
nhất là… kiếm được nhiều tiền nuôi 
gia đình, tôi không nghĩ đến chuyện 
sẽ giành giải thưởng. Từ Thanh Hóa 
vào TP.HCM làm việc kể từ năm 1999 
từng trải qua nghề sửa máy may, lái 
xe tải nhỏ, lái taxi DK và cuối cùng 
được đồng nghiệp rủ sang Vinasun. 
Tôi còn nhớ, các anh nói rằng hãng 

Vinasun được khách hàng 
ưa chuộng, lượng khách rất 
đông, chạy có doanh thu, tiền 
lương theo đó cũng tăng đáng 
kể. Và thời gian chứng minh 
chuyến “di cư” qua Vinasun 
là lựa chọn đúng đắn. Vì làm 
ăn được tôi cũng rủ nhiều anh 
em bên hãng taxi cũ về Vin-
sun làm việc. Điều đặc biệt 
là hầu hết những đồng nghiệp 
của tôi chuyển qua ai nấy đều 
chịu khó, chí thú chạy xe, có 

doanh thu tốt. Bởi vì bên hãng 
cũ điểm tiếp thị hạn chế, 
lượng khách thông qua tổng 
đài cũng không nhiều cho 
nên doanh thu không cao. Khi 
qua Vinasun điểm tiếp thị dày 
đặc rải khắp thành phố kết 
hợp điểm đài phát liên tục, 
khách hàng lại ưa chuộng và 
tin tưởng, xe Vinasun đi đến 
đâu cũng có khách liên tục 
vì vậy các anh rất hứng khởi, 
đam mê nhảy vào kiếm tiền. 

Theo thông tin từ Giám đốc chi nhánh 3 
– Anh Hồng Anh thì Nguyễn Huy Hường 
(Tài 4789, đội 61) sau 2 năm “lỗi hẹn” do 
thiếu ca đã chính thức xếp vị trí doanh 
thu cao nhất chi nhánh. Huy Hường là 
một tài xế chuyên cần, siêng năng, luôn 
tuân thủ chấp hành tốt quy định công 
ty và còn là người dẫn đầu về doanh 
thu khiến nhiều đồng nghiệp lấy đó 
làm mục tiêu vươn lên. Anh trải lòng 
về cách lái xe đơn giản nhưng đạt hiệu 
quả trong phần tự thuật sau đây.

MiNh ANh

Trong từ điển của tôi
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     Tôi còn nhớ khi ở hãng cũ tôi đã 
từng được tặng bàn ủi cho giải doanh thu 
cao nhất đội. Có kinh nghiệm từ nơi cũ 
mang qua Vinasun hành nghề tôi cũng 
gặp thuận lợi hơn đồng nghiệp mới toanh 
vừa vào nghề. Vì vậy trong mấy năm liên 
tiếp tôi được thông báo có doanh thu cao 
nhất, nhì chi nhánh 3 nhưng khổ nỗi tôi 
luôn bị thiếu ca, không đạt tiêu chuẩn 
xếp giải. Cụ thể, năm đầu tiên tôi mới 
là việc 8 tháng, năm thứ nhì thì vợ sinh 
nên tôi phải dành thời gian chăm sóc, 
kết quả lại bị thiếu ca. Năm kết tiếp, đứa 
em chạy taxi ở Hà Nội bị tai nạn tôi phải 
về nuôi em ấy. Tới năm nay tôi mới yên 
bình lái đủ ca.
     Có thể nói, trong đội tôi có nhiều 
anh em chạy xe cũng tốt lắm, doanh thu 
cỡ trên 2,5 triệu đồng/ca là thường. Khi 
xuống ca doanh thu chúng tôi suýt soát 
nhau, đôi khi khoảng cách chỉ 1.000 - 
2.000đ, xếp cả năm tôi hơn anh em vài 

đồng lẻ ấy nên được “đăng 
quang” chăng? 
     
Luôn nhận được câu hỏi giống 
nhau: Lái sao để có doanh thu 
cao? 
     Tôi không biết đồng nghiệp 
quan niệm ra sao nhưng với 
bản thân tôi rất đơn giản: Khi 
kinh doanh phải có tâm trạng 
thoải mái, ráng siêng năng, 
cấm kỵ hai từ nản lòng và 
phải kết hợp chút may mắn 
mà người ta quen gọi là được 
tổ nghề đãi, có duyên với 
nghề. Có những ngày tôi cũng 
gặp phải tình trạng đến giờ 
cơm trưa doanh thu mới được 
khoảng 500.000 - 600.000đ. 
Nhiều người sẽ nản ngay 
nhưng trong từ điển lái xe 
của tôi không có hai từ nản 
lòng, tôi vẫn cố gắng chạy và 
đến tối con số vượt qua trên 
2.000.000đ. Nói chung càng 
ế tôi càng… cày. Tôi thường 
chạy đến 1 - 2 giờ sáng mới 
đánh xe về đội nhắm mắt 
nghỉ ngơi lấy sức đến 3 - 4 giờ 
sáng săn 1 - 2 cuốc khách ra 
sân bay, nhà ga sau đó mới về 
giao ca. 
     Đặc biệt, tôi không có 
khách mối, mỗi ngày tôi phục 
vụ khoảng 30 - 40 cuốc khách, 
được cái chạy một chút là có 
khách, tôi cũng thường xuyên 
me điểm, canh giờ khách đi 
cho nên không sợ hao km. Rõ 
ràng hơn như sáng ít khách 
thì tìm điểm tiếp thị nằm đó, 
giờ cao điểm trưa canh gác 
tại các tòa nhà, chiều thì… đi 
ngoài đường cũng có khách.
Cảnh giác cướp giật
     Gần đây nổi lên trường hợp 
tài xế sém bị cướp giật, tôi 
cũng cảnh giác cao độ. Những 
kẻ bất chính lên xe ánh mắt 
đảo liên tục, mình phải quan 
sát để loại bỏ phần nào hiểm 

nguy. Nhớ mãi mấy lần buộc 
tôi phải ngừng lại thoái thác 
khách lúc nửa đêm để bảo 
đảm an toàn cho mình. Hôm 
có ông khách cứ đổi địa điểm 
liên tục từ Gò Vấp sau đổi 
địa điểm về Bình Thạnh và 
tiếp tục đổi nữa. Trong lòng 
hồ nghi, tôi kiếm chỗ quán 
ăn đông người ngừng xe xin 
lỗi rằng mình quá mệt, kính 
nhờ ông ta tìm xe khác. Cũng 
có lần chở một thanh niên về 
Q.7, lên xe hắn có biểu hiện 
lạ rồi đổi địa điểm bảo tôi 
chở đến nơi khác, tôi biết ở 
đấy rất vắng vẻ, lợi dụng đi 
ngang quán nhậu tôi thả hắn 
xuống than mình kinh doanh 
cả ngày không còn sức, hắn 
chần chừ không đưa tiền. 
Mấy anh quán nhậu thấy thế 
lên tiếng “Người ta lái taxi 
kiếm từng đồng cực khổ, mau 
trả tiền cho người ta đi…”, hắn 
miễn cưỡng trả tiền tôi xong 
đi mất. Sau đó tôi được các 
anh trong quán tiết lộ hắn là 
kẻ hay trấn lột taxi, xe ôm, bị 
bắt mới được thả, thật hú hồn. 
   Tuy có chút nguy hiểm 
nhưng mình cố gắng quan sát 
để tránh. Bây giờ chạy taxi 
quen rồi, giao lưu với khách, 
với đồng nghiệp thật vui, lại 
có tiền hơn nghề khác. Những 
khi bận việc nghỉ chạy tôi 
lại thấy buồn, bồn chồn như 
thiếu thiếu thứ gì trong cuộc 
sống. Hiện nay tháng lương 
bình quân của tôi khoảng 13 
-14 triệu/tháng. Thiết nghĩ, 
tôi không có bí quyết riêng 
hay chiêu trò độc đáo nào để 
tăng doanh thu cả, đơn giản 
là nghị lực, sức bền và kiên 
nhẫn theo phương châm: 
“Doanh thu cao không lười, 
thấp không chán nản, quyết 
tâm chạy xe cần mẫn như chú 
ong chăm chỉ”, và rồi tiền tự 
khắc chui vào túi 
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Bác tài Ngô Tất Thành (đội 42, chi nhánh 2) quê mãi tận Nghệ An, cả gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp 
nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Trách nhiệm của người con trai trưởng buộc anh rời Đắk Lắk xuống 
TP.HCM làm việc phụ giúp mẹ lo cho hai em ăn học. Trải qua một số nghề cuối cùng anh chọn Vinasun 
làm “bãi đáp” và gắn bó suốt 5 năm. Đến nay, anh Thành đã lo xong em trai cưới vợ, em gái học đại 
học, xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình, mua được nhà và phụng dưỡng mẹ già. Năm 2012 
anh Thành được công ty trao giải khuyến khích lái xe giỏi vượt khó.

Như vậy sau nhiều năm bôn ba 
anh đã mua được căn nhà tại 
Q.12?
     Câu chuyện bắt đầu từ 12 năm 
trước, tức là năm 2001 tôi đi bộ 
đội về sau đó xuống TP.HCM làm 
thợ hàn. Tôi cảm thấy nghề hàn 
không hợp với tôi, không phải là 
kế sinh nhai lâu dài. Tôi chuyển 
hướng sang lái xe. Lấy bằng lái 
xong tôi đi lái taxi hãng Dầu Khí 
được 5 năm. Cậu tôi đang lái cho 
Vinasun bảo rằng công ty có tiềm 
năng lớn, đóng bảo hiểm đàng 
hoàng, sau này có chút lương hưu 
đỡ phiền con cái. Tháng 2/2007 
cậu kéo tôi sang làm việc cho đến 
nay. 

    Khi về Vinasun tôi nghèo lắm, 
tiền thế chân bên Dầu Khí chưa 
rút kịp, người yêu (vợ tôi sau này) 
bèn đưa tiền đóng cho Vinasun. 
Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi lái 
tệ thu nhập bèo bọt không có tiền. 
Thật sự tôi lái cũng đoạt giải nhất 
đội bên hãng cũ nhiều năm nhưng 
do ba mất sớm, tôi là anh cả phải 
có trách nhiệm với gia đình, tiền 
kiếm được tôi gửi về cho mẹ ở Đắk 
Lắk lo 2 em ăn học. Sau đó em trai 
cưới vợ tôi cũng lo chu toàn đám 
cưới cho em rồi cắm đầu trả nợ 
ngân hàng trong vài năm, do vậy 
thiếu… tiền trầm trọng. 
    Về Vinasun lái xe đầu năm, 
đến cuối năm tôi cưới vợ, cưới 

xong có chút tiền mừng cưới được 
khoảng 50 triệu đồng, xem như 
có chút vốn. Lúc ấy tiền nhà trọ 
chuyển từ vài trăm nghìn lên 1,5 
triệu đồng, rồi vợ sinh con, trăm 
thứ để lo, vợ chồng tôi quyết tâm 
mua nhà để “an cư lạc nghiệp”. 
Tôi cực kỳ may mắn gặp được gia 
đình vợ rất tốt. Thời gian hai vợ 
chồng làm việc tích cóp mẹ vợ tôi 
đã lo toàn bộ chi phí nhà trọ, ăn 
uống cho chúng tôi. Tiền tôi lái xe, 
lương vợ làm kế toán cộng lại chỉ 
việc lo cho con và để dành, ngoài 
ra chúng tôi không chi khoản nào, 
không dám đi chơi. Có vậy vợ 
chồng tôi mới để dành được tiền 
nhanh thế. 

An cư lạc nghiệp

MiNh ANh
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“ Bây giờ tôi chỉ mong gia 
đình hạnh phúc, có sức 
khỏe để làm việc, công việc 
ổn định, suôn sẻ tích cóp 
tiền nuôi con và dành… 
dưỡng già “

Tài xế Ngô Tất Thành:

Nhờ Vinasun tôi mới
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Căn nhà mơ ước là công sức 
lao động của hai vợ chồng? 
    Đúng vậy, vợ và tôi cùng 
đi làm để dành tiền, mẹ vợ 
lo chi phí nơi ăn chốn ở cho 
chúng tôi. Năm 2012 giá nhà 
hạ nhiệt, tiền tương đối đủ 
chúng tôi mới mua được ngôi 
nhà có diện tích 3,5x12m với 
giá 520 triệu đồng trên đường 
HT35, P. Hiệp Thành, Q.12. 
Để mua được ngôi nhà này 
chúng tôi phải mượn thêm bên 
vợ vài chục triệu đồng. Mua 
nhà xong toàn bộ nội thất do 
họ nhà vợ tặng cho. Tôi cảm 
ơn nhà vợ rất nhiều, nếu không 
nhờ mẹ vợ giúp đỡ vợ chồng tôi 
khó lòng mua được nhà sau vài 
năm dành dụm. 
    Năm nay nhà chúng tôi 
vừa xây thêm một lầu, có chỗ 
cho mẹ và em gái tôi ở. Toàn 
bộ chi phí xây dựng và nội 
thất khoảng 130 triệu đồng và 
chúng tôi lại vay vài chục triệu 
đồng, có lẽ vài tháng sau sẽ trả 
hết. Tôi cũng thẳng thắn chia 
sẻ, lương tôi chạy xe hiện nay 
trên 10 triệu đồng mỗi tháng 
(năm trước khoảng 8 - 10 triệu 
đồng/tháng), vợ tôi sau những 
năm cần cù làm nhân viên kế 
toán ở doanh nghiệp nhà nước 
cũng được thăng chức trưởng 
phòng rồi lên chức giám đốc 
tài chính chi nhánh TP.HCM 
hơn 1 năm nay. Lương bổng 
mang về tôi giao hết cho vợ 
tính toán nên cuộc sống gia 
đình cũng cải thiện tốt hơn. 
Bà xã tôi cũng có tính lo xa, 
cô ấy bảo trả nợ xong tiền vay 
xây nhà sẽ dành tiền nuôi con 
và để ra một khoản cho chúng 
tôi… thuê người chăm sóc khi 
về già, không phiền con cái 
(cười).
Anh có nói từng đạt doanh thu 
nhất đội khi lái ở hãng khác, 
còn ở Vinasun thế nào?
     Hiện nay, trong đội tôi cũng 
nằm Top 20. Tôi lái đều ít bị 
rớt doanh thu, trung bình 2,4 - 

2,5 triệu đồng/ca. Chính xác lương 
tôi hiện nay khoảng 12 - 13 triệu 
đồng. Tôi có nhiều khách mối. 
Có lúc ế suốt vài giờ liền nhưng 
cuối cùng cũng có khách mối vớt 
lên doanh thu. Hôm nọ tôi chạy 
đến chiều mà doanh thu chỉ mới 
700.000đ. Thế là tôi gọi cho vị 
khách mối: “Hôm nay em có đi 
đâu không, giờ này mà anh mới 
kiếm được có 700.000đ, ế quá…”. 
Khách đáp ứng ngay “anh tới chở 
em đi gặp khách hàng ở tỉnh” và 
tôi kiếm được 1.100.000đ, kết 
thúc ca doanh thu trên 2,3 triệu 
đồng. Nói chung, khách mối của 
tôi đúng nghĩa là khách hàng thân 
thiết. 
Anh có cách gì để giữ chân khách 
hàng thân thiết?
    Tôi luôn tặng cho khách nụ cười 
tươi tắn… miễn phí và sự chân 
thành vui vẻ. Tính tôi nói nhiều, 
trò chuyện thoải mái cho nên được 
khách yêu mến. Lên xe tôi quan 
sát tâm trạng và cá tính của hành 
khách để có cách hành xử phù 
hợp. Đặc biệt với khách thích trò 
chuyện họ bảo tôi “Nói chuyện với 
anh vui quá, đường đi dường như 
ngắn lại…”
     Do khách mối nhiều cho nên họ 
thường gọi điện hẹn trước, có lúc 
kẹt khách tôi trễ đến 10 phút họ 
vẫn chờ. Tôi có những mối “tâm 
huyết” lắm, tôi có nhiều kỷ niệm 
với họ. Nhớ lần nọ cô khách mối 
gọi tôi chở đi Trảng Bom, tôi đã 
xuống ca gọi cho anh đồng nghiệp 
chạy cùng, anh ấy bận tôi điện 
nói cô gọi cho tổng đài Vinasun, 
cô bảo “Tổng đài Vinasun số bao 
nhiêu, cháu cho cô đi, cô không 
nhớ”. Khách gắn bó với mình đến 
nỗi không nhớ số công ty, ngẫm lại 
thấy vui vì mình đã phục vụ khách 
tốt như thế. 
   Có vị khách mối là giám đốc 
một công ty, ông ấy có tài xế riêng 
nhưng khi tài xế bệnh hay bận 
việc ông lại gọi tôi chở đi làm, 
đưa đón con đi học từ nhà ở Gò 
Vấp lên Q.1 và ngược lại. Những 
khi bận việc, ông ấy gọi tôi chạy 

đến nhà chở người thân của ông đi 
rước con ông về, vài hôm sau ông 
đi tiếp thanh toán tiền luôn. Ông 
ấy thường đùa: “Chú mày cầu cho 
tài xế anh bệnh nhiều vào, để anh 
đi xe chú mày”. 
    Trường hợp cô khách tôi chở 
liên tục từ lúc mang thai khó, “con 
cầu con khẩn” nên chồng o bế 
lắm, phải bồng vợ lên xe mỗi lần 
đi khám. Tôi chạy cẩn thận chở cô 
ấy đến bệnh viện khám định kỳ 
và cô ấy đi xe tôi từ thời thai ng-
hén đến lúc sinh con, khám bệnh 
chích ngừa cho bé, đi mua sắm, 
v.v… đến nay con cô ấy đã được 3 
tuổi và gia đình cô ấy vẫn tiếp tục 
gắn bó với tôi. Cũng có cô khách 
hàng tôi chở suốt gần 10 năm nay, 
bây giờ con cô ấy bước sang tuổi 
lên 5. Có lẽ với họ tôi được tin cậy 
như là một người bạn, bởi đôi khi 
con bị sốt họ gọi tôi hỏi cách chăm 
sóc và tôi chia sẻ kinh nghiệm 
cách vợ tôi chăm con ốm. Ngoài 
ra, chỗ nào ăn ngon, nơi đâu có 
bác sĩ giỏi họ cũng hỏi tôi. 
    Được khách tín nhiệm tôi cảm 
thấy thật hạnh phúc. Đặc biệt, trẻ 
con cũng quý mến tôi, chúng cứ 
nằng nặc đòi bố mẹ gọi tôi chở, 
thế nên trên xe tôi không thiếu CD 
nhạc thiếu nhi. 
    Nói chung, đối với khách mối 
mình phải giữ uy tín. Thời điểm 
Tết cung vượt cầu, gọi xe rất khó, 
chỉ cần chạy đâu cũng có khách 
vãng lai, nhưng khi khách mối 
gọi thì tôi phải có mặt, làm người 
phải có trước có sau, mình không 
thể bỏ khách. Có như vậy khách 
mới không bỏ mình.  Tết vừa qua 
khách quen của tôi chỉ có 2 mối ở 
lại ăn Tết, tôi tranh thủ tăng ca 30 
ngày và kiếm được 30 triệu đồng. 
Năm nay dù chưa Tết nhưng tôi và 
anh chạy tài chung đã thỏa thuận 
tôi tăng ca đến mùng 10 Tết để 
anh ấy về quê. 
   Bây giờ tôi chỉ mong gia đình 
hạnh phúc, có sức khỏe để làm 
việc, công việc ổn định, suôn sẻ 
tích cóp tiền nuôi con và dành… 
dưỡng già 
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Nhạc: Sông Trà
Lời: Sông Trà - Đình Phúc

Ngày Vui Truyền Thống 
TAXI VINASUN

  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “HÁT MỪNG NGÀY VUI TRUYỀN THỐNG TAXI VINASUN”
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  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “HÁT MỪNG NGÀY VUI TRUYỀN THỐNG TAXI VINASUN”

Nhạc: Sông Trà
Lời: Đặng Phước Thành

Yêu anh tài xế VINASUN
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KỲ NGHỈ HỒNG 2013

Ngày 27/7/2013 Đoàn cơ sở 
Vinasun Corp. đã kết hợp 
Quận Đoàn 5, đoàn bác sĩ 
bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức 
trao quà cho các em học sinh 
nghèo hiếu học, khám chữa 
bệnh cho bà con nghèo ở 
Hóc Môn. Đoàn công tác đã 
đến thắp nhang tại Ngã Ba 
Giồng nhân ngày kỷ niệm 66 
năm ngày Thương Binh Liệt Sĩ.
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thể là phần tử nguy hiểm, mang 
theo vũ khí hay hắn cho xe tông 
vào mình… Tôi phản xạ thật tự 
nhiên cứ nhấc chân đuổi theo, 
trong đầu chỉ có duy nhất mục 
tiêu bằng mọi giá phải lấy lại 
chiếc túi trả người ta”.
Lê Thanh Tâm
  Lúc sắp nửa đêm 
29/9/2013 anh Lê 
Thanh Tâm (tài 
4471, đội A10, chi 
nhánh 8) chở hai 
thanh niên ăn mặc 
lịch sự đi từ đường 
Đinh Tiên Hoàng về 
Gò Vấp. Đến trước 
nhà số 46, đường 
Nguyễn Tuân, P.3, 
Q. Gò Vấp chúng 
bảo đã đến nơi, anh 
Tâm vừa ngừng xe 
bất ngờ chúng dùng 
dao kề cổ khống 

chế anh cướp đi toàn bộ số tiền 
và giấy tờ. Lợi dụng chúng sơ 
hở, anh Tâm tông cửa vùng dậy 
tri hô. Sợ bại lộ một trong hai 
tên đã đâm anh Tâm ở cổ và 
hông, mặc dù bị thương nặng 
anh Tâm vẫn cố gắng kháng 
cự đến cùng, đạp một tên ngã 
xuống, công an dân phòng đóng 

Tuyên dương hai lái xe
dũng cảm bắt cướp

Bên cạnh những gương 
mặt tài xế điển hình trả tài 
vật cho khách hàng được 
công ty khen thưởng. Trong 
tháng 9/2013 nổi bật hai 
trường hợp là tài xế truy 
đuổi theo tên cướp giành 
lại tài sản trả cho du khách 
nước ngoài và tài xế dũng 
cảm, mưu trí thoát khỏi hai 
tên cướp dí dao kề cổ mình 
cướp tài sản. 

Huỳnh Đức Quang
     Chiều ngày 25/9/2013, anh Huỳnh 
Đức Quang, tài xế trực thuộc chi 
nhánh 4 đang xếp tài tại khách sạn 
Phương Bắc, số 11A Thi Sách, Q.1 
có gia đình người nước ngoài ở khách 
sạn ra bắt taxi. Bất ngờ có một thanh 
niên chạy xe Novo lên vỉa hè và giật 
chiếc túi trên tay người vợ, hắn quay 
đầu xe chạy ngược chiều hướng về 
đường Nguyễn Siêu. Anh Quang và 
người chồng vị khách vừa đuổi theo 
tên cướp vừa la lớn “ăn cướp”. Chạy 
được khoảng 80m người chồng mệt 
lả đứng lại, anh Quang tiếp tục đuổi 
theo tên cướp, chạy thêm khoảng 50m 
tên cướp ngã xe. Bị người dân đuổi 
đánh, hắn bỏ chạy thoát thân làm rơi 
lại chiếc túi, anh Quang mang về trả 
cho người vợ. Khi được mọi người hỏi 
anh không sợ tên cướp có vũ khí? Anh 
Quang ngẩn ngơ: “Giây phút thấy tên 
cướp giật chiếc túi, tôi chẳng nghĩ ngợi 
phân tích đến tình huống tên cướp có 

MỸ hẠNh

Ông Tạ Long Hỷ - Phó TGĐ/TT kiên Giám đốc Taxi tặng 
giấy khen cho các lái xe Lê Thanh tâm (phải) và Huỳnh 
Đức Quang (giữa)
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chốt gần đó đã có mặt kịp thời 
bắt ngay tên bị anh Tâm đạp 
té. Sau đó anh Tâm được người 
dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 
175 Q.Gò Vấp.  
     Tại cơ quan CSĐT công an 
quận Gò Vấp tên cướp khai tên 
Nguyễn Duy Sang (sinh năm 
1992), tên còn lại hiện đang 
lẩn trốn. Đêm đó chúng rủ 
nhau mang theo dao Thái Lan 
đi cướp tài sản nhưng thất bại 
nên chuyển hướng sang cướp 
taxi, tình cờ anh Tâm trở thành 
con mồi của chúng. 
   Kể về thời khắc dũng cảm 
chống trả lại bọn cướp, anh 
Tâm nói: “Tôi biết tình hình 
bọn chúng cướp xong cũng sẽ 
giết người bịt đầu mối. Tranh 
thủ chúng lo lục soát cướp bóc, 
tôi quyết định tông cửa tri hô 
tìm cho mình một con đường 
sống. May mắn chốt dân phòng 
nằm gần đó”. 
    Chiều ngày 3/10 Công ty 
tổ chức lễ tuyên dương anh 
Quang và anh Tâm. Ông Tạ 
Long Hỷ đã trao giấy khen 
cùng phần thưởng 1.000.000đ 
cho anh Quang và anh Tâm 
2.000.000đ cùng giấy khen. 
     Phát biểu ngay tại buổi lễ, 
ông Tạ Long Hỷ nhấn mạnh: 
Chúng tôi đánh giá cao hành 
động nghĩa cử cao đẹp của anh 
Quang. Đó là tấm gương sáng 
đáng tuyên dương về phẩm 
chất đạo đức nghề nghiệp, xây 
dựng hình ảnh đẹp về người 
tài xế taxi Vinasun trong mắt 
khách hàng, điều này thật tự 
hào. Riêng anh Tâm đã thể 
hiện sự dũng cảm, mưu trí bảo 
vệ bản thân và tài sản công ty, 
phát huy mạnh mẽ phong trào 
vì an ninh, cùng dân phòng địa 
phương truy bắt được những 
tên cướp nguy hiểm. Nay công 
ty quyết định làm thủ tục gửi 
Công An TP.HCM, Hiệp hội 
Taxi, Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch tuyên dương hành 
động đẹp của hai anh  

Ý tưởng bắt đầu từ Harvey Ball, một họa 
sĩ người Mỹ, người sáng tạo ra hình mặt 
cười (Smiley Face) năm 1963.
   Harvey Ball từng nói: “Chúng ta, mỗi 
người trong số chúng ta, trong từng ngày 
sống trên đời, hãy quan tâm hơn tới nụ 
cười của mình và của những người xung 
quanh. Nụ cười là một thông điệp chung, 
dễ hiểu, không phân biệt màu da, sắc tộc, 
tôn giáo, chính trị…”
   Ngày Nụ cười Thế giới được tổ chức lần 
đầu tiên vào năm 1999, kể từ đó, hàng 
năm, người dân trên khắp thế giới vẫn kỷ niệm ngày này.
   Mặt cười mà Harvey Ball sáng tạo ra cũng trở thành biểu tượng được 
nhận diện nhiều nhất trên mạng. Mặt cười là một biểu tượng đại diện 
cho thiện chí - điều rất cần cho cuộc sống hòa bình và hạnh phúc trên 
hành tinh của chúng ta.

    Có lẽ ít người biết rằng ngày Thứ 6 đầu tiên của tháng Mười hàng năm 
cũng là Ngày Nụ cười Thế giới (World Smile Day) với thông điệp là “Hãy 
thực hiện một hành động nhỏ - Hãy mỉm cười và giúp ai đó mỉm cười”. 
     Hơn ai hết, những người làm dịch vụ như chúng ta - lái xe Taxi Vinasun  
cần thường trực trên môi nụ cười: với khách hàng và với cả cộng đồng. 
    Trong một thành phố đông đúc, nhất là trên đường phố mật độ xe cộ 
ken chặt tiềm ẩn nguy cơ xung đột, chúng ta luôn nêu cao ý thức tỉnh táo 
và kiềm chế để giải quyết một cách mềm mỏng và hợp pháp. Lúc đó, giải 
pháp “nụ cười” luôn làm nguội những cái đầu nóng. Khi đó hình ảnh thân 
thiện của lái xe Taxi Vinasun đã ghi được điểm son trong lòng khách hàng 
và cộng đồng.
    Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: “Thường khi, niềm vui là ngọn nguồn 
của nụ cười, nhưng đôi khi, nụ cười là ngọn nguồn của niềm vui”. 
     Hãy cười đi, và niềm vui sẽ tìm tới với bạn. Vậy tại sao chúng ta không 
cười lên và giúp những người xung quanh mình cười lên, để một ngày của 
lái xe Vinasun Taxi luôn tràn ngập những nụ cười tươi tắn.

Hãy tặng nhau nụ cười

“Em ơi - Tháng Mười - Ngày 
Hội Truyền thống Taxi Vinasun. 
Anh em ta về đây, cùng ngồi 
chung vui…” - giai điệu quen 
thuộc ấy lại trở về rộn ràng 
trong lòng từng anh chị em lái 
xe chúng ta. Gặp gỡ, giao lưu 
và lãnh thưởng. Những ngày 
tháng Mười luôn đầy ắp niềm 
vui, rạng rỡ nụ cười trên khuôn 
mặt mỗi người…

MỪNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VINASUN TAXI 2013
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Đội 1: Nguyễn Tấn Hùng (Tài 3298) - Trần Chí Dũng (Tài 5010) - 
Hoàng Ngọc Vinh (Tài 4505) - Trần Hữu Nghĩa (Tài 2146) - Đặng 
Trường An (Tài 2194) - Đỗ Văn Linh (Tài 3295) - Nguyễn Thanh Sỹ 
(Tài 6771) - Trần Thanh Tú (Tài 1599) - Nguyễn Phát Đạt (Tài 6565) 
- Trần Kim Hoàng (Tài 4409) - Nguyễn Văn Thành (Tài 2042) - Lê 
Minh Đức (Tài 3776) - Phan Vĩnh Hưng (Tài 4113)
Đội 2: Tạ Lê Bình (Tài 2461) - Trần Văn Nhơn (Tài 4520) - Khổng 
Minh Hùng (Tài 3760) - Đặng Lâm Tời (Tài 5017) - Nguyễn Văn 
Tuân (Tài 1294) - Bảo Tuấn (Tài 4197) - Dương Đức Hiền (Tài 1550) 
- Phạm Thành Đạt (Tài 2491) - Nguyễn Hữu Lượng (Tài 2573) - 
Hoàng Tuấn Anh (Tài 3238) - Trần Khải Lai (Tài 3356) - Trần Quang 
Huy (Tài 3617) - Hầu Hoàng Hải (Tài 6525) - Nguyễn Văn Tươi (Tài 
6639) - Đậu Văn Luyện (Tài 3802) - Phan Văn Sử (Tài 6525)
Đội 3: Võ Đại Hẳn (Tài 1934) - Đỗ Hoàng Thiệp (Tài 4987) - Chung 
Gia Luật (Tài 4358) - Đinh Ngọc Phú (Tài 6675) - Nguyễn Văn Tuyên 
(Tài 4096) - / (Tài 4424) - Thạch Ngọc Sang (Tài 6836) - Võ Thanh 
Luân (Tài 6753) - Bùi Quốc (Tài 4350)
Đội 4: Phạm Quốc Khanh (Tài 1292) - Nguyễn Thương Hoàng (Tài 
6518) - Phạm Viết Thắng (Tài 5138) - Nguyễn Văn Đời (Tài 4005) 
- Bùi Văn Thanh (Tài 1397) - Bùi Ninh Việt Bắc (Tài 4077) - Chu 
Ngọc Nam (Tài 3777) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 3814) - Vũ Cao Hiền 
(Tài 5205) - Nguyễn Tuấn Tiến (Tài 1753) - Nguyễn Tuấn Kiệt (Tài 
1878) - Lê Anh Tuấn (Tài Dự bị)
Đội 5: Lê Phước Sơn (Tài 2058) - Nguyễn Ngọc Minh (Tài 4926) - 
Trần Văn Nhứt (Tài 3149) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 4199) - Nguyễn 
Vũ Minh Luân (Tài 4961) - Nguyễn Văn Hà (Tài 6578) - Lê Phước 
Sơn (Tài 2058) - Võ Văn Nhân (Tài 4783) - Nguyễn Trường Sơn 
(Tài 1851) - Lê Quốc Vẹn (Tài 6805) - Dương Hoàng Thanh (Tài 
4773) - Nguyễn Minh Tú (Tài 4868) - Phan Thanh Giang (Tài 3957) 
- Nguyễn Trang Sử (Tài 6542) - Nguyễn Văn Chính (Tài 4775)
Đội 6: Đỗ Minh Trí (Tài 2753) - Trần Nhựt Tiến (Tài 1882) - Trần 
Minh Đăng (Tài 4029) - Diệp Văn Hùng (Tài 4657) - Kim Hoàng 
Tuấn (Tài 1221) - Nguyễn Văn Thứ (Tài 3716) - Trương Thành Mỹ 
(Tài 3625) - Trần Gia Lạc (Tài 6833) - Nguyễn Minh Vũ (Tài 1829) - 
Văn Thế Thượng (Tài 4249) - Nguyễn Văn Từ (Tài 4843)
Đội 7: Nguyễn Văn Hải (Tài 6111) - Nguyễn Minh Giàu (Tài 3757) - 
Trần Bảo Hà (Tài 2557) - Phan Hoàng Lộc (Tài 2512) - Nguyễn Ngọc 
Vũ (Tài 6711) - Thiều Quang Sang (Tài 2291) - Trần Tiến Thông 
(Tài 5016)
Đội 8: Trương Thế Vui (Tài 4927) - Nguyễn Văn Thủy (Tài 5170) 
- Nguyễn Thanh Thái (Tài 2628) - Trần Văn Tâm (Tài 6176) - Hà 
Nguyễn Văn Đông (Tài 3950) - Phạm Văn Bảo (Tài 4964) - Nguyễn 
Văn Triệu (Tài 4507) - Lê Văn Lành (Tài 6096) - Phạm Minh Thành 
(Tài 3593) - Mai Xuân Nghị (Tài 6120) - Lê Quang Anh Tú (Tài 4159)
Đội 9: Nguyễn Văn Tâng (Tài 4310) - Thái Minh Cường (Tài 6555) 
- Phạm Văn Nam (Tài 1761) - Trần Văn Vũ Em (Tài 6555) - Nguyễn 
Thanh Cường (Tài 2442) - Nguyễn Anh Quốc (Tài 4129) - Trần Văn 
Minh (Tài 4325) - Văn Viết Nhớ (Tài 1289) - Hoàng Đức Lương (Tài 
6555) - Dư Quốc Cầu (Tài 5214) - Lâm Phước Trung (Tài 3652) - Lê 
Hữu Tài (Tài 1775) - Phương Văn Trung (Tài 4735) - Lê Tiến Dũng 
(Tài 4937) 
Đội 10: Phạm Quang Cường (Tài 4966) - Lại Thanh Dũ (Tài 3682) 
- Trần Tam Đệ (Tài 3507) - Hà Thúc Khương (Tài 4014) - Trần Văn 
Dũng (Tài 1365) - Khu Ngọc Vũ (Tài 1703) - Nguyễn Văn Hiệp 

(Tài 5109) - Nguyễn Chung Hưng (Tài 2529) - Phan Quốc Hùng 
(Tài 4590)
Đội 11: Hoàng Ngọc Phú (Tài 6690) - Phạm Minh Quân (Tài 3622) 
- Nguyễn Đức Linh (Tài 5081) - Trần Minh Bình (Tài 5223) - Phan 
Hùng Hạnh (Tài 3055) - Đỗ Ngọc Minh Hoàng (Tài 6690) - Phạm 
Bá Tuấn (Tài 4931) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 3055) - Nguyễn Đức 
Thành (Tài 5104)
Đội 12: Nguyễn Xuân Phương (Tài 3240) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 
3375) - Trần Minh Châu (Tài 2652) - Nguyễn Tô Hoài (Tài 2716) - 
Nguyễn Hồng Quang (Tài 5219) - Nguyễn Quang Minh (Tài 4849) 
- Trần Quang Nhật (Tài 5156)
Đội 14: Nguyễn Hiếu Hiệp (Tài 3600) - Nguyễn Duy Hòa (Tài 6723) 
- Nguyễn Duy Hòa (Tài 6755) - Trần Xuân Tùng (Tài 4925) - Phạm 
Văn Phong (Tài 2983) - Đình Văn Tiệp (Tài 2268) - Ngô Nhật Linh 
(Tài 5222) - Hà Anh Vũ (Tài 2983) - Lê Sỹ Cương (Tài 4411)
Đội 15: Ngô Quốc Bình (Tài 1744) - Lê Minh Nhựt (Tài 3229) - Phan 
Minh Quốc Thắng (Tài 1576) - Trần Văn Thạch (Tài 6142) - Đỗ 
Thanh Duy (Tài 1874) - Phạm Minh Quý (Tài 1991) - Nguyễn Văn 
Hiển (Tài 4236) - Bùi Văn Hoàng (Tài 3431) - Trần Văn Minh (Tài 
4660) - Lê Quốc Trung (Tài 6051)
Đội 16: Lương Vĩnh Khanh (Tài 4407) - Trương Văn Cường (Tài 
6596) - Cao Trường Sơn (Tài 3665) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 4461) - 
Châu Ngọc Long (Tài 5199) - Nguyễn Văn Tùng (Tài 5066) - Nguyễn 
Quang Vũ (Tài 2991)
Đội 17: Ký Thanh Lâm (Tài 5001) - Lê Văn Bậm (Tài 1866) - Nguyễn 
Khắc Hùng (Tài 3449) - Nguyễn Ngọc Huân (Tài 2185)
Đội 18: Lê Đức Quang (Tài 4846) - Đường Khánh Anh Khôi (Tài 
1224) - Lê Đức Quang (Tài 4546) - Lương Văn Thanh (Tài 4193) - Lê 
Thanh Phương (Tài 4767) - Đoàn Hùng Mạnh (Tài 2659) - Nguyễn 
Thanh Danh (Tài 6754) - Lê Ngọc Đức (Tài 6157) - Trần Văn Thân 
(Tài 4033)  Phạm Thành Công (Tài 4250)
Đội 19: Nguyễn Hiếu Bình (Tài 1921) - Nguyễn Văn Thương (Tài 
6680) - Hoàng Tiến Anh (Tài 1756) - Nguyễn Văn Dung (Tài 2589) 
- Đoàn Thắng (Tài 4952) - Nguyễn Văn Thành (Tài 2187) - Nguyễn 
Trung Hậu (Tài 1395) - Trần Trọng Khanh (Tài 6708) - Nguyễn Trung 
Vương (Tài 1148) - Võ Thành Sang (Tài 2919) - Lưu Phước Hải (Tài 
3997) - Trương Văn Thành (Tài 2187) - Nguyễn Sỹ Lâm (Tài 6033)
Đội 20: Lê Văn Lâm (Tài 6144) - Nguyễn Thành Kiên (Tài 3212) 
- Nguyễn Văn Sáng (Tài 1981) - Phạm Văn Cường (Tài 6776) - 
Mai Văn Thưởng (Tài 2584) - Dương Hoàng Vũ Phương (Tài 1159) 
- Nguyễn Văn Thịnh (Tài 3795) - Phạm Thanh Sơn (Tài 1230) - 
Nguyễn Quang Bảo (Tài 5043) - Lê Văn Ngôn (Tài 4970) - Nguyễn 
Văn Sáng (Tài 1981) - Phạm Quang Luân (Tài 3792) 
Đội 21: Nguyễn Văn Hưng (Tài 3988) - Võ Văn Chinh (Tài 1734) - 
Nguyễn Văn Tuấn (Tài 4632) - Nguyễn Văn Hòa (Tài 1399) - Phạm 
Văn Phúc (Tài 1359) - Nguyễn Bá Hải (Tài 1164) - Nguyễn Anh 
Dũng (Tài 4701) - Nguyễn Quang Toàn (Tài 1719) - Nguyễn Anh 
Phúc (Tài 4092) - Trần Văn Nghiêm (Tài 1399)
Đội 22: Nguyễn Bình Thơ (Tài 1704) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 1876) 
- Trần Quốc Toàn (Tài 1819) - Nguyễn Hữu Hộ (Tài 2108) - Nguyễn 
Thanh Long (Tài 3517) - Hoàng Minh Tâm (Tài 2128) - Nguyễn 
Ngọc Đăng (Tài 4320)
Đội 23: Trương Thành Công (Tài 1233) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 
3037) - Trần Du Lân (Tài 3715) - Trần Hoàng Nam (Tài 4207) - Lư 

Văn Trung (Tài 4207) - Lương Quốc Hiệp (Tài 3810) - Nguyễn Văn 
Huynh (Tài 3904) - Nguyễn Công Thanh (Tài 3745) - Lý Tây Đô (Tài 
4845) - Phan Thái Cường (Tài 3712) - Lê Minh Trung (Tài 5012) - Võ 
Thành Công Bảo (Tài 3369) - Huỳnh Thọ Hòa (Tài 2724) - Nguyễn 
Trường An (Tài 3810) - Trương Thành Công (Tài 2760)
Đội 24:  Đỗ Thanh Phong (Tài 1268) - Đặng Ngọc Tuấn (Tài 4904) 
- Bùi Ngọc Phi Hùng (Tài 2660) - Trần Minh Xuân (Tài 3853) - Trần 
Phong (Tài 1340) - Hoàng Xuân Lĩnh (Tài 4904) - - Nguyễn Thành 
Các (Tài 3943) - Trung Chí Hòa (Tài 2928) - Vũ Phương Đông (Tài 
3965) - Nguyễn Văn Minh (Tài 1904)
Đội 25: Nguyễn Minh Vương (Tài 4607) - Nguyễn Hồ Nguyễn Long 
(Tài 1715) - Trương Khắc Cường (Tài 2259) - Nguyễn Minh Dũng 
(Tài 4087) - Nguyễn Quốc Khanh (Tài 1715) - Giang Trí Thành 
(Tài 5131) - Cao Tuấn Nam (Tài 3769) - Trần Văn Lộc (Tài 1925) - 
Nguyễn Nhật Vĩnh Huy (Tài 2574) - Nguyễn Anh Phương (Tài 6685) 
- Lê Hoài Nhã (Tài 4551) - Hồ Phước Hải (Tài 3486) - Lê Đình Phước 
(Tài 3848) - Nguyễn Văn Lớn (Tài 2288) - Nguyễn Quang Thy (Tài 
3582) - Phùng Tân Toàn (Tài 4177)
Đội 26: Lâm Đông Thọ (Tài 1564) - Nguyễn Minh Sự (Tài 2766) - 
Nguyễn Văn Sơn (Tài 4060) - Tào Chánh Ngôn (Tài 3963) - Cao Tấn 
Toàn (Tài 4361)
Đội 27: Nguyễn Phú Tài (Tài 2189) - Phan Quang Trường (Tài 5215) 
- Kha Toàn (Tài 1764) - Phạm Tiến Thanh (Tài 6205) - Nguyễn Yên 
Luân (Tài 5192) - Nguyễn Đức Khánh (Tài 4016) - Cao Minh Tùng 
(Tài 1258) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 3632)
Đội 28: Đoàn Lê Diệu Hiền (Tài 6113) - Thạch Minh Chánh (Tài 
4148) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 6615) - Bùi Minh Triết (Tài 1891) 
- Lê Minh Cường (Tài 4629) - Trần Anh Vũ (Tài 1895) - Đàm Minh 
Cường (Tài 4577) - Lưu Nguyễn Trường (Tài 5263) - Huỳnh Trí Dũng 
(Tài 3623)
Đội 29: Nguyễn Quốc Bảo (Tài 4717) - Nguyễn Hiệp (Tài 1969) 
- Nguyễn Văn Chung (Tài 3752) - Nguyễn Đức Thắng (Tài 3779) 
- Nguyễn Hữu Dân (Tài 4069) - Lương Văn Toàn (Tài 4257) - Trần 
Thanh Triều (Tài 1862) - Huỳnh Văn Tân (Tài 2501) - Vũ Văn Thảo 
(Tài 3636) - Nguyễn Thanh Vinh (Tài 3637) - Nguyễn Hảo (Tài 
5009) - Nguyễn Thành Nhân (Tài 3637)
Đội 30: Tạ Quang Cường (Tài 2122) - Huỳnh Văn Sang (Tài 2905) - 
Châu Văn Tuấn (Tài 6623) - Nguyễn Vũ (Tài 3674) - Huỳnh Hữu Trí 
(Tài 3535) - Bùi Văn Đại (Tài 2085) - Huỳnh Văn Sang (Tài 2905) 
- Nguyễn Minh Cường (Tài 4278)
Đội 31: Lương Văn Danh (Tài 3354) - Nguyễn Tấn Vũ (Tài 3442) 
- Phạm Tất Nhiên (Tài 6141) - Trần Văn Sơn (Tài 6133) - Nguyễn 
Quốc Tùng (Tài 1814) - Ngô Hồng Thu (Tài 3822) - Nguyễn Thanh 
Lành (Tài 6654) - Nguyễn Khắc Nhu (Tài 3730) - Vũ Nguyễn Minh 
Quang (Tài 2608)
Đội 32: Phan Hữu Đức (Tài 3383) - Nguyễn Phúc Tiến (Tài 6629) - 
Phạm Long Xuyên (Tài 4247) - Phạm Chiêu Bình (Tài 4126) - Phạm 
Hồng Tâm (Tài 1853) - Nguyễn Huy Bình (Tài 3778) - Lê Hoàng 
Nhựt (Tài 2516) - Trương Hồng Vinh (Tài 3436) - Nguyễn Phúc Tiến 
(Tài 6629) - Giang Hoa (Tài 3571) - Phạm Thị Thanh Hằng (Tài 
6651)
Đội 33: Lê Nguyễn Văn Minh (Tài 1886) - Mai Văn Quốc Hòa (Tài 
3085) - Lê Hồng Phong (Tài 2175) - Nguyễn Thanh Sơn (Tài 5059) 
- Võ Thành Tâm (Tài 6201) - Nguyễn Chí Thạch (Tài 4921) - Phạm 

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

NGUYễN NGọC HUY
(Tài 6085 - Đội 57) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note
 (8,000,000đ)

Đỗ VăN QUƠN 
(Tài 6525 - Đội 62) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Iphone 4 có mật khẩu
 (Ước tính 7,000,000đ)

LÊ MINH NHẬT
(Tài 3229 - Đội 15 ) 

Tài vật: 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy S đen, cũ
 (Ước tính 8,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Bá Thụy (Tài 3591) - Mai Văn Hòa (Tài 3085) - Lương Tâm Phúc 
(Tài 6799)
Đội 34: Hồ Đình Duy (Tài 2230) - Nguyễn Thanh Hậu (Tài 6507) 
- Lê Văn Son (Tài 6739) - Trần Bá Đạt (Tài 3070) - Nguyễn Ngọc 
Tuấn (Tài 6739)
Đội 35: Nguyễn Văn Hữu (Tài 3102) - Hoàng Văn Thi (Tài 3273) 
- Nguyễn Văn Tuân (Tài 4356) - Lý Minh Trí (Tài 3052) - Nguyễn 
Văn Tồn (Tài 2035)
Đội 36: Lê Tân Việt (Tài 1842) - Mai Văn Lăng (Tài 2094) - Trương 
Văn Đông (Tài 3397) - Võ Hoàng Duy (Tài 2775) - Võ Thanh Phương 
(Tài 4543) - Nguyễn Hồng Châu (Tài 3061) - Hà Văn Dần (Tài 3083) 
- Dương Văn Nam (Tài 1229) - Nguyễn Đình Hoàng (Tài 5018) - 
Phạm Thiên Dương (Tài 1237) - Phạm Đức Minh (Tài 3920) - Lê 
Hoàng Vũ (Tài 4885) - Trần Minh Thảo (Tài 6655)
Đội 37: Nguyễn Văn Đẹt (Tài 6511) - Hồ Thái Sơn (Tài 3097) - Chế 
Công Lan (Tài 6104) - Phạm Viết Thơm (Tài 5270) - Nguyễn Hoài 
Ân (Tài 3495) - Lê Thanh Triều (Tài 3036) - Võ Đình Hải (Tài 4610) 
- Phạm Kim Sơn (Tài 6152) - Chung Hữu Toại (Tài 2587) - Vũ Đức 
Tiến (Tài 1434) - Dương Quốc Dũng (Tài 4297) - Đỗ Đức Sung (Tài 
3765) - Lương Quốc Dân (Tài 2397) - Hồ Xuân Khỏe (Tài 6181) - 
Hứa Hồng Tuyền (Tài 6836) - Phạm Anh Tuấn (Tài 3255)
Đội 38: Cao Thanh Sang (Tài 3807) - Huỳnh Thanh Tuấn (Tài 6792) 
- Lê Nguyễn Kiến Thức (Tài 2493) - Lê Văn Ngộ (Tài 2264) - Lê Văn 
Minh (Tài 2493) - Thái Đình Thuận (Tài 4562) - Nguyễn Hùng Đăng 
(Tài 3807) - Phạm Trường Giang (Tài 1446) - Lê Văn Bé (Tài 4779) - 
Trần Văn Phước (Tài 3707) - Nguyễn Lộc Đỉnh (Tài 5025) - Hồ Văn 
Cẩn (Tài 1997) - Kiều Tiến Trung (Tài 6509)
Đội 39: Dư Quốc Cường (Tài 1556) - Bùi Hoài Tâm (Tài 3166) - 
Phạm Văn Cầm (Tài 6049) - Nguyễn Hoàng Bảo (Tài 4078) - Phạm 
Thanh Hương (Tài 6015) - La Chí Giang (Tài 1515) - Hoàng Đình 
Chiểu (Tài 6790) - Nguyễn Văn Tèo (Tài 4039) - Nguyễn Thành 
Đạt (Tài 4072) - Trần Tấn Phước (Tài 3938) - Dương Hoàng Kiệt 
(Tài 1272) - Ngô Văn Phúc (Tài 1459) - Hồ Công Trung (Tài 4981) - 
Nguyễn Ngọc Họp (Tài 6540) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 6104)
Đội 40: Nguyễn Vũ Hải Dương (Tài 3235) - Hà Minh Tuấn (Tài 
1528) - Hồ Đắc Thụy (Tài 1528) - Lê Quang Khương (Tài 1521) - Hồ 
Chương Lộc (Tài 4972) - Hà Minh Tuấn (Tài 1528) - Lê Hữu Hùng 
(Tài 3258) - Lê Hữu Khánh (Tài 1537) - Nguyễn Văn Đại (Tài 1525) 
- Bùi Đức Tâm (Tài 3384) - Nguyễn Văn Tài (Tài 3903)
Đội 41: Nguyễn Viết Hoàn (Tài 3875) - Nguyễn Văn Khoa (Tài 3731) 
- Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (Tài 3515) - Nguyễn Xuân Thanh Phong (Tài 
4243) - Đậu Quang Đức (Tài 4186) - Trần Duy Phương (Tài 4272) 
- Đỗ Phú Cường (Tài 2545) - Phạm Ngọc Tú (Tài 4768) - Nguyễn 
Văn Thái (Tài 4539) - Nguyễn Thanh Quý (Tài 5184) - Nguyễn Văn 
Dũng (Tài 4539) - Nguyễn Văn Minh (Tài 6700) - Nguyễn Thanh 
Hùng (Tài 3717) - Trà Văn Tình (Tài 4768) - Nguyễn Ngọc Tiên (Tài 
6779) - Trần Duy Đức (Tài 4145) - Nguyễn Hoàng Công (Tài 4922) 
Đội 42: Nguyễn Tiến Duẩn (Tài 3467) - Lê Mạnh Cường (Tài 3188) - 
Phạm Minh Sáng (Tài 1707) - Phạm Văn Thuận (Tài 3406) - Nguyễn 
Tuấn Anh (Tài 3939) - Mai Vi Cường (Tài 2079) - Phạm Văn Thuấn 
(Tài 3196)
Đội 43: Lê Hồng Thiện (Tài 2531) - Nguyễn Kim Hùng (Tài 3863) - 
Lê Ngọc Hiền (Tài 4038) - Đinh Quang Tuyên (Tài 4621) - Nguyễn 
Thanh Phong (Tài 3737) - Huỳnh Thạch Huệ (Tài 5211) - Lâm Đại 
Tài (Tài 3701) - Đỗ Hồng Ngự (Tài 1930) - Trần Minh Sơn (Tài 1166) 
- Lê Hoàng Luân (Tài 4591) - Phạm Văn Trung (Tài 6783) - - Nguyễn 
Tuấn Thành (Tài 2401) - Lê Ngọc Hiền (Tài 4038)
Đội 44: Võ Thị Ánh (Tài 1763) - Bùi Quang Trưởng (Tài 1269) 
- Nguyễn Danh Chín (Tài 3746) - Trương Gia Dũng (Tài 4525) - 
Nguyễn Đắc Vũ Lộc (Tài 4097) - Phạm Văn Triều (Tài 6068) - Phạm 
Ngọ (Tài 2900) - Phạm Phú Bổn (Tài 6738) - Huỳnh Văn Sau (Tài 
5121) - Huỳnh Lễ (Tài 1763)
Đội 45: Nguyễn Thành Trung (Tài 2511) - Phạm Văn Minh Thuộc 
(Tài 3395) - Huỳnh Tấn Chiến (Tài 6185) - Lư Nam Hậu (Tài 2644) 
- Nguyễn Văn Toàn (Tài 1975) - Nguyễn Hoàng Vương (Tài 4990) 
- Trần Dũng (Tài 2204) - Văn Minh Thuộc (Tài 3395) - Ngô Văn 
Hải (Tài 6591) - Nguyễn Văn Toàn (Tài 1975) - Trần Năng Như 
(Tài 6010) - Trần Quang Hiếu Nghĩa (Tài 3395) - Trần Ngọc Sơn 
(Tài 4149)
Đội 46: Trần Văn Tới (Tài 6764) - Bùi Văn Trung (Tài 6661) - Lê 
Hồng Phi (Tài 6610) - Đoàn Vũ Khanh (Tài 1778) - Nguyễn Thanh 
Phương (Tài 2588)
Đội 47: Đoàn Nghiêm (Tài 2326) - Trần Ngọc Điệp (Tài 5154) - Lê 
Thượng Vũ (Tài 2643) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 2303) - Phan Chính 
(Tài 4688) - Lê Bá Thông (Tài 2391) - Võ Hoàng Hải (Tài 4872) - Lê 
Minh Trí (Tài 1441) - Ngô Văn Năng (Tài 3971) 
Đội 48: Nguyễn Hoàng Thông (Tài 2437) - Trần Ngọc Hà (Tài 6617) 
- Nguyễn Văn Trọng (Tài 5225) - Vũ Văn Đức (Tài 4054) - Lê Văn 
Thành (Tài 1443) - Nguyễn Hoàng Khương (Tài 4143) - Trần Văn Lợi 
(Tài 6617) - Đặng Hoàng Long (Tài 3257)
Đội 49: Trần Ngọc Thi (Tài 2959) - Nguyễn Trường Bảo (Tài 2957) 
- Lê Hoàng Phong (Tài 1902) - Nguyễn Văn Tài (Tài 3758) - Dương 
Cao Kỳ (Tài 1757) - Lê Văn Thái (Tài 6150) - Dương Ngọc Diếu (Tài 
6554) - Trương Ngọc Đức (Tài 5234) - Trần Văn Sinh (Tài 2534) - Võ 
Minh Đăng (Tài 6812) - Phạm Khắc Ngân (Tài 6784)
Đội 50: Nguyễn Văn Tú (Tài 4991) - Tạ Nguyên Bình (Tài 6659) - 
Huỳnh Bá Định (Tài 4940) - Nguyễn Minh (Tài 2746) - Đặng Phúc 
Bảo (Tài 1312) - Nguyễn Công Trung (Tài 2565) - Trương Nhị Hùng 
(Tài 6501) - Nguyễn Văn Long (Tài 4540) - Bùi Anh Tuấn (Tài 1304) 
- Trương Thanh Tùng (Tài 1321) - Tạ Kim Bình (Tài 6818)
Đội 51: Trần Trường Khá (Tài 2614) - Trần Quyết Cha Ri (Tài 2614) 
- Hoàng Trung Hiếu (Tài 1384) - Bùi Văn Tường (Tài 6087) - Lê 
Nguyễn Hoàng Hiển (Tài 2620) - Nguyễn Ngọc Việt (Tài 3930) - 
Trần Quang Thái (Tài 6707) - Phạm Minh Mẫn (Tài 2620) - Nguyễn 
Văn Chín (Tài 4878) - Nguyễn Thanh Vũ (Tài 3479)
Đội 52: Trần Quốc Hùng (Tài 6014) - Nguyễn Văn Phước (Tài 4365)
Đội 53: Nguyễn Thanh Hải (Tài 3630) - Hồ Văn Nhuận (Tài 4814) 
- Lê Quang Lâm (Tài 6567) - Lê Văn Dũng (Tài 6088) - Vũ Đức 
Luận (Tài 3221)
Đội 54: Nguyễn Thanh Kỳ (Tài 2908) - Nguyễn Ngọc Long (Tài 
5657) - Nguyễn Sỹ Hạnh (Tài 1451) - Nguyễn Quốc Dũng (Tài 3572)
Đội 55: Đỗ Hữu Tự (Tài 6052) - Đinh Vĩ Tuyến (Tài 3353) - Trần 
Chánh Nguyên (Tài 2172) - Lê Duy Trung (Tài 3510) - Trần Ngọc 

Tuấn (Tài 6793) - Đoàn Phong Thắng (Tài 3627) 
Đội 56: Nguyễn Trọng Hoài (Tài 2392) - Lê Minh Đạt (Tài 6526) - 
Trần Thế Bảo (Tài 3466) - Đoàn Thanh Hải (Tài 6526) - Trần Kim  
Long (Tài 1527) - Hồng A Phúc (Tài 6549)
Đội 57: Nguyễn Hoài Hiền (Tài 6595) - Nguyễn Ngọc Huy (Tài 
6085) - Huỳnh Hữu Hiền (Tài 1905) - Nguyễn Anh Khoa (Tài 6669) 
- Nguyễn Hồng Dũng (Tài 2283) - Trịnh Minh Tuấn (Tài 2956) - Trần 
Quang Thái (Tài 6707) - Nguyễn Quốc Tú (Tài 4933) - Đào Thành 
Tâm (Tài 1351)
Đội 58: Lê Văn Phú (Tài 3842) - Nguyễn Huỳnh Lý (Tài 2832) - Lai 
Nghiệp Sơ (Tài 3842) - Lê Trọng Diệp (Tài 1580) - Thái Ngọc Dũng 
(Tài 4121) - Lư Văn Phúc (Tài 6008) - Nguyễn Xuân Trình (Tài 6611) 
- Trần Doãn Cầm (Tài 4847) - Nguyễn Phúc Vĩnh  Hòa (Tài 3333) - 
Nguyễn Văn Hòa (Tài 3797) - Hoàng Lương Phong (Tài 2353) - Đoàn 
Vĩnh Phong (Tài 3842)
Đội 59: Phạm Văn Quốc (Tài 5217) - Nguyễn Văn Rắc (Tài 2088) 
- Nguyễn Thanh Trà (Tài 1419) - Phùng Hải Minh (Tài DB) - Lâm 
Quang Đạt (Tài 2472) - Nguyễn Văn Phước (Tài 2424) - Phạm Hoài 
Bắc (Tài 6650) - Cao Vinh (Tài 4574) - Dương Đức Toàn (Tài 5217) 
- Nguyễn Thành Ngoan (Tài 1776) - Võ Chí Thông (Tài 1781) - Lý 
Thành Phương (Tài 1949)
Đội 60: Võ Minh Châu (Tài 6770) - Hoàng Kim Quy (Tài 4425) - 
Phan Minh Mẫn (Tài 1183) - Phan Văn Phố (Tài 2207) - Ngô Văn 
Hùng (Tài 2299) - Nguyễn Văn Đạt (Tài 3204) - Ngô Thanh Nam 
(Tài 5247) - Võ Minh Hùng (Tài 4912) - Quách Văn Thành (Tài 
3876) - Trần Quốc Thuận (Tài 3121) - Lê Bá Dương (Tài 5056) - Trần 
Mạnh Hưng (Tài 1315) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4089) - Hoàng 
Long (Tài 2672) - Thái Du Thành (Tài 3749) - Trần Văn Quan (Tài 
5099)
Đội 61: Lương Đông Sơn (Tài 3735) - Trần Công Sáng (Tài 3424) 
- Mai Quốc Khánh (Tài 4091) - Huỳnh Một (Tài 6050) - Trần Bảo 
Quốc (Tài 3813) - Trần Văn Bảy (Tài 6546) - Đặng Tiến Dũng (Tài 
4955) - Vương Đình Nhựt (Tài 4271) - Từ Xuân Thủy (Tài 1706) - 
Nguyễn Thanh Tùng (Tài 6749) - Ngô Văn Thường (Tài 3839)
Đội 62: Nguyễn Thanh Hà (Tài 5160) - Hồ VănTú (Tài 5094) - Đỗ 
Văn Quơn (Tài 6025) - Cao Huỳnh Trung Hòa (Tài 1970) - Đỗ Đức 
Lượng (Tài 4909) - Đặng Văn Thảo (Tài 3468) - Phạm Văn Xinh (Tài 
2515) - Hoàng Kim Điền (Tài 1993) - Nguyễn Thái Học (Tài 6532) - 
Nguyễn Văn Châu (Tài 3700) - Nguyễn Đức Chinh (Tài 4566) - Đậu 
Văn Hiệp (Tài 3975) - Phạm Minh Tuấn (Tài 6813) - Nguyễn Thanh 
Tùng (Tài 1199) - Phạm Văn Lâm (Tài 6742)
Đội 63: Nguyễn Tuấn Tín (Tài 1400) - Lê Phương Hùng (Tài 2348) - 
Nguyễn Phi Khanh (Tài 4960) - Phan Công Thành (Tài 1834) - Trần 
Quốc Đạt (Tài 2256) - Trần Trọng Trung (Tài 1885) - Vũ Thanh 
Phương (Tài 4443) - Trần Văn Vững (Tài 5240)
Đội 64: Lê Bá Dương (Tài 5056) - Trần Hữu Dũng (Tài 1923) - Phan 
Phước Hậu (Tài 1987) - Trần Văn Xếp (Tài 6717) - Trương Nguyễn 
Hoài Nghĩa (Tài 2627) - Nguyễn Minh Kha (Tài 3894) - Phạm Minh 
Tuấn (Tài 6720) - Đào Hữu Duyên (Tài 4012)
Đội 65: Nguyễn Quốc Thành (Tài 6798) - Phạm Phi Hơn (Tài 6216) 
- Lê Hoàng Vinh (Tài 6735) - Phạm Công Danh (Tài 3472) - Đặng 
Văn Nam (Tài 4763) - Nguyễn Hoài Bảo (Tài 2318) - Nguyễn Thanh 
Bình (Tài 2255) - Đinh Tiến Dũng (Tài 6716) - Đặng Văn Hải (Tài 
4300) - Trần Văn Quang (Tài 5213) - Lê Bình An (Tài 4982) - Mai 
Văn Lực (Tài 4027) - Đặng Văn Hòa (Tài 1996) - Trần Văn Luông 
(Tài 2315) - Nguyễn Thanh Đủ (Tài 4020) - Nguyễn Quốc Thành 
(Tài 6789)
Đội 66: Hà Xuân Hùng (Tài 3090) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 4040) - 
Bùi Mạnh Hùng (Tài 2335) - Hồ Quyết Thắng (Tài 4376) - Hà Xuân 
Hùng (Tài 3090) - Trần Văn Tuấn (Tài 6715) - Nguyễn Văn Thắng 
(Tài 3697) - Nguyễn Thanh Trọng (Tài 1240) - Đặng Mạnh Hoàng 
(Tài 6834) - Lê Văn Hòa (Tài 2446) - Cao Văn Tiềm (Tài 4399) - 
Nguyễn Mạnh Thủy (Tài 4561)
Đội 67: Nguyễn Tấn Bình (Tài 2090) - Trần Quốc Bảo (Tài 2572) - 
Trần Hoàng Dũng (Tài 3115) - Trần Đình Lĩnh (Tài 6177) - Tạ Minh 
Tùng (Tài 2098) - Nguyễn Đức Dũng (Tài 4702) - Trần Hùng Sang 
(Tài 2098) - Đồng Văn Trình (Tài 3576) 
Đội 68: Trần Văn Vinh (Tài 1918) - Bùi Minh Trung (Tài 2167) - 
Tăng Quang Minh (Tài 1913) - Lưu Hoàng Hiếu (Tài 1354) - Nguyễn 
Văn Thống (Tài 1560)
Đội 69: Dương Tấn Đạt (Tài 6012) - Lê Thanh Diễn (Tài 3854) - 
Nguyễn Văn Thịnh (Tài 6631) - Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 4450) - Lê 
Vũ Tây (Tài 3553) - Trần Ngọc Đăng Phương (Tài 3168) - Bùi Trọng 
Nghĩa (Tài 1520) - Trần Tuấn Tú (Tài 3169) - Hoàng Văn Hảo (Tài 
3548)
Đội 70: Nguyễn Thành Tân (Tài 2952) - Phạm Thanh Sang (Tài 
5038) - Võ Bá Đạt (Tài 6788) - Trần Quốc Hải (Tài 6528) - Lưu Phú 
Tài (Tài 2637) - Trần Công Trí (Tài 6694) - Trần Hồng Tâm (Tài 
2947) - Huỳnh Quốc Thắng (Tài 2948)
Đội 71: Trần Hoàng Nam (Tài 6664) - Hồ Hữu Dụng (Tài 2439) - Lê 
Hữu Trọng (Tài 1841) - Nguyễn Văn Thương (Tài 3734) - Chu Văn 
Dương (Tài 4031) - Ngô Văn Lâm (Tài 4581) - Nguyễn Phước Bảo 
Duy (Tài 6664) - Bùi Tuấn Anh (Tài 1418) - Nguyễn Chí Hùng (Tài 
6079) - Lê Hoàng Anh (Tài 3671) - Vu Hớn Minh (Tài 6079) - Trang 
Ngọc Thành (Tài 6212) - Chu Văn Dương (Tài 4031) - Trần Hoàng 
Nam (Tài 6569) - Ngô Tài Thành (Tài 2737)
Đội 72: Lê Võ Quỳnh Như (Tài 2977) - Văn Quốc Trung (Tài 2794) - 
Kiều An Dân (Tài 4270) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 6740)
Đội 73: Phan Thế Huy (Tài 4565) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 3607) 
- Lê Cát Vũ (Tài 2595) - Trần Minh Hiệp (Tài 6817) - Trần Công 
Thắng (Tài 4099) - Nguyễn Hùng Phong (Tài 2552) - Nguyễn Văn 
Nhật (Tài 1250) - Lê Văn Đông (Tài 4173) - Phạm Văn Tâm (Tài 
1596) - Ngô Đình Hưng (Tài 1812) - Lê Ngọc Tuấn (Tài 3279)
Đội 74: Cao Hùng Dũng (Tài 1337) - Lê Văn Ngọc (Tài 3512) - Phạm 
Trọng (Tài 3470) - Nguyễn Thanh Bình (Tài 3577)
Đội 75: Châu Văn Diên (Tài 6038) - Trần Thị Đoan Trang (Tài 3958) 
- Trần Ngọc Minh (Tài 1428) - Võ Hoàng Anh (Tài 1374) - Trương 
Vinh Quang (Tài 4276) - Phạm Xuân Trãi (Tài 3984) - Nguyễn 
Thanh Vũ (Tài 2382) - Nguy Giám Diệu (Tài 1439) - Nguyễn Hữu 
Sơn (Tài 3957) - Nguyễn Quốc Huy (Tài 2590)
Đội 76: Nguyễn Thái Huy (Tài 2920)
Đội 79: Nguyễn Minh Tùng (Tài 1709)
Đội A1: Trần Minh Thái (Tài 1306) - Nguyễn Thế Bảo (Tài 3694) - 

Ngô Bé (Tài 4285) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 3670) - Đỗ Văn Nghĩa 
(Tài 2301) - Nguyễn Văn Phong (Tài 4160) - Nguyễn Văn Huấn (Tài 
1314) - Võ Hoàng Thanh (Tài 1316) - Huỳnh Ngọc Sơn (Tài 6570) 
- Dương Thanh Phụng (Tài 6119) - Đặng Hoàng Minh (Tài 3050) 
- Nguyễn Nam Tạo (Tài 2567) - Đoàn Thanh Phương (Tài 1966)
Đội A2: Lê Duy Tâm (Tài 3910) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 4705) 
- Chung Sắc Khoa (Tài 2210) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 4705) 
- Trương Công Thặng (Tài 2302) - Nguyễn Văn Hải (Tài 4513) - 
Huỳnh Bá Lâm (Tài 2400) - Bùi Xuân Nguyên (Tài 5150) - Nguyễn 
Kim Tùng (Tài 2507) - Lê Minh Hiển (Tài 6672) - Trịnh Hoàng Hải 
(Tài 2216) - Phạm Thành Vũ (Tài 2302) - Phạm Huy Cường (Tài 
4519)
Đội A3: Hồ Đắc Trường (Tài 2447) - Nguyễn Hàn Châu (Tài 2232) 
- Lê Trọng Quang (Tài 3545) - Tiêu Quốc Hùng (Tài 2410) - Nguyễn 
Công Hải (Tài 4545) - Hoàng Văn Thông (Tài 3944) - Trương Hoàng 
Thắng (Tài 5128) - Hoàng Xuân Hồng (Tài 3432) - Trần Trọng Trung 
(Tài 2412) - Huỳnh Chơn Nghĩa (Tài 6105) 
Đội A4: Nguyễn Minh Thành (Tài 3685) - Tô Điền Thế Quang (Tài 
6691) - Lê Thiện Tính (Tài 4176) - Liêu Ngọc Chuộng (Tài 6506) - 
Đỗ Thanh Phong (Tài 4594) - Nguyễn Văn Bá (Tài 2373) - Tô Điền 
Thế Quang (Tài 2373) - Lý Quốc Trung (Tài 3509)
Đội A5: Nguyễn Thy Hoàng Thọ (Tài 2710) - Nguyễn Phi Hoàng 
(Tài 3999) - Trang Thiên Phước (Tài 4496) - Nguyễn Văn Bình (Tài 
4560) - Lê Trọng Trí (Tài 3921) - Châu Thế Anh (Tài 4498) - Phan 
Tấn Hùng (Tài 6605) - Lê Nguyễn Đăng Khoa (Tài 2725) - Nguyễn 
Bảo Cường (Tài 3999) - Phan Văn Khải (Tài 6670) - Trần Nam Hưng 
(Tài 3172) - Lư Nghiệp Triển (Tài 4279) - Lê Đức Hòa (Tài 2670) - 
Nguyễn Thành Cung (Tài 5243)
Đội A6: Võ Ngọc Chuẩn (Tài 4669) - Trần Văn Hồng (Tài 4437) 
- Nguyễn Văn Tuấn (Tài 4588) - Nguyễn Hoàng Vũ (Tài 3898) - 
Nguyễn Anh Khoa (Tài 4799) - Ngô Văn Hảo (Tài 2790) - Nguyễn 
Tấn Dũng (Tài 4329) - Nguyễn Bắc Tân (Tài 4615) - Huỳnh Duy 
Danh (Tài 4477) - Tạ Văn Hà (Tài 4716) - Nguyễn Bùi Lợi (Tài 4682) 
- Trần Văn Minh (Tài 3611) - Lê Thanh Trường (Tài 2782)
Đội A7: Nguyễn Cửu Lộc (Tài 4028) - Huỳnh Minh Tuệ (Tài 4690) 
- Nguyễn Ngọc Thìn (Tài 5220) - Trần Văn Mẫn (Tài 4595) - Ngô 
Thanh Tùng (Tài 5139) - Võ Văn Hòa (Tài 5139) - Huỳnh Minh Tuệ 
(Tài 4690)
Đội A8: Mai Văn Tầm (Tài 4643) - Nguyễn Hải Sơn (Tài 4576) - 
Đặng Xuân Nguyên (Tài 4082) - Hồ Công Khoa (Tài 4605) - Mai Văn 
Hà (Tài 2873) - Lý Minh Tiến (Tài 1509) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 
6022) - Nguyễn Hải Sơn (Tài 4576) - Nguyễn Văn Giàu (Tài 4625) - 
Lê Đức Trình (Tài 2871) - Hứa Dương Minh (Tài 1867)
Đội A9: Bùi Quang Kiệt (Tài 4180) - Huỳnh Ngọc Thiện (Tài 4232) 
- Nguyễn Hữu Hùng (Tài 4206) - Võ Minh Lăng (Tài 4024) - Nguyễn 
Văn Phúc (Tài 3355) - Vũ Quốc Hậu (Tài 5005) - Đỗ Minh Trí (Tài 
3913)
Đội A10: Trần Thanh Hiền (Tài 2656) - Trần Hoàng Quân (Tài 
2730) - Nguyễn Thành Tài (Tài 4968) - Nguyễn Nam Khương (Tài 
2982) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 1461) - Dương Minh Trung (Tài 4649) 
- Trần Thiên Phú (Tài 6789) - Nguyễn Hồng Đức (Tài 3722)
Đội A11: Hồ Văn Tiến Dũng (Tài 2799) - Nguyễn Minh Phú (Tài 
2803) - Nguyễn Đăng Khoa (Tài 4668) - Mai Thành Trung (Tài 
4617) - Lâm Chí Cường (Tài 1822) - Nguyễn Đoàn Trung (Tài 3667) 
- Nguyễn Hồng Quân (Tài 4287) - Phan Văn Hiền (Tài 4166) - 
Nguyễn Hồng Quân (Tài 4287)
Đội A12: Lê Thanh Hải (Tài 1708) - Ngô Gia Cảnh (Tài 6559) - Trần 
Văn Đức (Tài 5112) - Đào Văn Tuấn (Tài 2049) - Chương Tấn Tâm 
(Tài 1433) - Nguyễn Bá Nhã (Tài 1976)
Đội A16: Lý Thoại Vũ (Tài 3726)
Đội A29: Nguyễn Trung Thới (Tài 2168)
Đội A70: Dương Minh Sang (Tài 4413)
Đội BD1: Đoàn Phạm Hồng (Tài 2580)
Đội BD2: Vũ Ba Thanh (Tài 1342) - Đặng Xuân Trường (Tài 2245) 
- Nguyễn Văn Toàn (Tài 1231) - Lê Quốc Hội (Tài 3176) - Trần Duy 
Tiến Khanh (Tài 1797) - Bùi Văn Quân (Tài 1723)
Đội BD3: Ngô Quốc Chiến (3676) - Trần Văn Quỳnh (Tài 1380)
Đội BD4: Hoàng Xuân Quỳnh (Tài 1233) - Trần Hồng Thái (Tài 
3286) - Nguyễn Thành Nghĩa (Tài 2252) - Nguyễn Thế Hải (Tài 
2252)
Đội BD5: Nguyễn Văn Công (Tài 5046) - Nguyễn Văn Châu (Tài 
2536)
Đội BD6: Võ Tá Huy (Tài 4888)
Đội ĐN1: Vòng Sửu Sáng (Tài 2346) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 
2601) - Lê Việt Hải (Tài 4793) - Lê Vũ Hoàng Long (Tài 2160) - 
Dương Văn Huấn (Tài 3009) - Phạm Sơn Hòa (Tài 2610) - Lương 
Trung Hiếu (Tài 2334) - Nguyễn Ngọc Hiếu (Tài 3134) - Đặng Hữu 
Nở (Tài 2346)
Đội ĐN2: Nguyễn Văn Tới (Tài 2003) - Nguyễn Công Minh (Tài 
3881) - Nguyễn Minh Chí (Tài 2469)  - Nguyễn Văn Toàn (Tài 2477)
Đội ĐN3: Lê Anh Hiệp (Tài 4122) - Đỗ Xuân Long (Tài 3886)
Đội ĐN4: Nguyễn Hữu Lộc (Tài 2073) - Lê Phú Hậu (Tài 2471) - 
Trần Tấn Hưng (Tài 2277)
Đội G1: Trần Vân (Tài 3407) - Nguyễn Văn Láng (Tài 4890) - Huỳnh 
Cẩm Tú (Tài 4341) - Nguyễn Văn Phi (Tài 4131) - Lê Tấn Phước 
(Tài 6092) - Trần Văn Quân (Tài 6825) - Phan Văn Thủ (Tài 4749) 
- Nguyễn Xuân Ái (Tài 4727) - Lừng Quốc Sĩ (Tài 6203) - Nguyễn 
Đăng Quang (Tài 6092) - Nguyễn Phúc Minh (Tài 3888) - Đoàn 
Minh Khánh (Tài 4388) - Huỳnh Cẩm Tú (Tài 4341) - Lê Công Bình 
(Tài 3504) - Phan Ngọc Long (Tài 3679) - Phan Văn Quyền (Tài 
3563)
Đội G2: Lê Trường Sơn (Tài 3491) - Trần Đạt Tân (Tài 3454) - Lương 
Mạnh Cường (Tài 4731) - Nguyễn Công Thưởng (Tài 6145) - Nguyễn 
Hoàng Linh (Tài 4759) - Võ Văn Thuần (Tài 4723) - Vũ Văn Đuyên 
(Tài 3421) - Nguyễn Ngọc Thành (Tài 4489) - Nguyễn Văn Hải (Tài 
4653) - Lương Mạnh Cường (Tài 4731)
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STT Họ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Lê Thanh Tâm 4471 A10 Dũng cảm, mưu trí trong việc bắt cướp để bảo vệ tính mạng và tài 
sản của Công ty

2 Huỳnh Đức Quang 2263 50 Dũng cảm, hỗ trợ du khách nước ngoài bắt cướp

3 Nguyễn Duy Tân 6592 69
Trả 14.100.000 VNĐ, 02 ipad Apple,  ĐTDĐ Samsung Galaxy, 
ĐTDĐ Sony Ericsson, 01 mặt dây chuyền vàng 18K, 02 chiếc nhẫn 
vàng 18K, 01 đôi bông tai vàng 18K

4 Võ Tấn Hùng 1960 75 Trả 1.142 USD, Lắc tay, quần áo

5 Dương Tuấn Liêm 4190 A2
Trả 3 lượng vàng SJC, 3,5 chỉ vàng 18K (06 chiếc vòng, 01 đôi 
bông tai, 01 chiếc nhẫn), 01 sợi dây chuyền 9999 (3 chỉ), 500USD, 
5.000.000 Đ

6 Trần Chí Dũng 3363 10 Trả 50.000.000 VNĐ

7 Trương Văn Minh 3626 A3 Trả ĐTDĐ Nokia, Valy hành lý, Laptop,  iPad

8 Nguyễn Minh Tùng 1793 75 Trả Valy hành lý, 2.180.000 đồng, sợi dây chuyền 18K (3,5 chỉ), 
ĐTDĐ Nokia

9 Liêu Ngọc Chuộng 6506 A4 Trả ĐTDĐ Iphone, 10.000.000VNĐ

Trong Tháng 09/ 2013 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 604 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 61.100.000 đồng. Sau đây 
là danh  sách một số gương tiêu biểu:

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

>> TIN KHEN THƯỞNG

STT HOÏ & TEÂN ÑOÄI LOãI VI pHAÏM

1 Lưu Trường S… 63 Đánh nhau với đồng đội bằng hung khí gây hậu quả trong giờ kinh doanh

5 Hà Hồng Ch… 63 Đánh nhau với đồng đội bằng hung khí gây hậu quả trong giờ kinh doanh

3 Nguyễn Trọng Th… 01 Cố ý chiếm giữ tài sản của khách (điện thoại Iphone 4)

4 Lê Công Ph… 31 Gian lận trong kinh doanh (mua bán, tiêu thụ coupon giả nhằm thu lợi bất chính)

5 Trần Tấn T… BD4 Cố tình chiếm giữ tài sản của khách (điện thoại Iphone 4)

6 Tô Di L… 11 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (Kinh doanh không hiệu quả, 
không nộp doanh thu )

7 Thang Thanh P… 49 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (kinh doanh không hiệu quả, 
không lên đội )

8 Huỳnh Anh T… 02 Khách nước ngoài khiếu nại chạy lòng vòng, cự cãi không hợp tác với Cán bộ xử lý

9 Ngô M… A5 Giao xe cho người khác kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng (tai nạn giao thông)

10 Đặng Bá V… 72 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (Bỏ xe không kinh doanh đánh cờ 
tướng, không nộp doanh thu, không về Đội giao ca)

11 Nguyễn Huy H… 54 Thu tiền quá giá đồng hồ khách nước ngoài tại Điểp tiếp thị lớn

12 Bùi Nguyễn Đức Th… 68 Thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao (kinh doanh không hiệu quả, 
không nộp doanh thu)

    Trong tháng 08/2013 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 24 trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty 
và Hội đồng Kỷ luật đã quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số trường hợp sau:

   Ngoài 12 trường hợp kỷ luật nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn ra quyết định đình chỉ kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển 
sang tài Dự bị đối với một số trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT
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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



Đấu tranh tư tưởng trước của rơi

Trả giá khi lòng tham 
trỗi dậy 

MiNh ANh

Tiền đến tay nỡ nào… lìa xa.

Theo ý kiến nhiều bác tài, món hàng 
khách bỏ quên được các tài xế có 

lòng tham “ưa thích” là điện thoại, 
bởi nó nhỏ, gọn dễ “luộc” và cũng dễ 
dàng đổ tội cho những hành khách lên 
sau, vì vậy phi vụ rơi điện thoại dễ trót 
lọt. Anh Phi lái xe nhiều năm tiết lộ: 
“Những tài xế tham tài sản lớn khách 
bỏ quên như tiền vàng thường rơi vào 
những tay amateur mới vào nghề, bởi 
lẽ tài xế hành nghề nhiều năm biết rất 
rõ của ấy nuốt vào chắc chắn nghẹn 
ngay, hậu quả không dừng lại ở việc 
mất việc làm mà còn có thể dẫn đến 
bị truy tố trước pháp luật vì tội danh cố 
tình chiếm đoạt tài sản”. 
   Anh Hải - Đội trưởng đội xe kể: Lần 
nọ nhận được điện thoại từ công ty 
thông báo anh nhanh chóng liên lạc 
với tài xế Linh vì có khách hàng bỏ 
quên chiếc Iphone 5 trên xe anh ta, 
tổng đài không tài nào điện thoại cho 
Linh được. Anh Hải biết ngay lý do mất 
liên lạc vì anh chàng này xài 2 sim. 
Anh điện ngay cho Linh:
   - Khách hàng cậu vừa chở cách đây 
5 phút có rơi chiếc Iphone trên xe, cậu 
thấy  không?
    - Không có anh ơi - Cậu chàng trả lời 
ngay không cần suy nghĩ.

    Nhận thấy điểm đáng ngờ, 
đội trưởng Hải huỵch toẹt : 
Khách hàng báo với công ty rồi, 
cậu có giữ hãy trả lại đi, nuốt 
không trôi đâu!
    Giọng Linh lí nhí: Em hổng 
có lấy, nhưng để em coi…
    - Ờ, cậu xem kỹ đi - Anh 
Hải chừa cho Linh “con đường 
sống”.
    5 phút sau cậu chàng gọi lại:    
  - Ờ, à… anh, em nghe tiếng 
reng… reng, em thấy chiếc 
Iphone rồi.
   - Vậy mau chóng báo cho 
tổng đài, mang điện thoại về 
công ty trả lại cho khách ngay -    
đội trưởng Hải bớt căng thẳng.
  - Vâng, vâng em về ngay đây… 
   Khương đội trưởng kể rằng có 
trường hợp còn “hợp lý” đến 
tuyệt vời, nhận được cuộc gọi 
“mắng vốn”, Khương gọi ngay 
cho anh chàng Việt:
   - Cậu vừa chở cuốc khách 
đi đường Ba Cu tiền cước bao 
nhiêu?
   - Dạ… khách trả chẵn anh ạ!
   - Chẵn là bao nhiêu?
  - Dạ, dạ… 87.000đ, khách đưa 
em chẵn 900.000đ - Việt hào 
hứng.

   - Vậy mà chẵn à! Khách kiện 
lên công ty kìa, cậu mang về 
trả ngay.
    - Dạ? Kỳ vậy, em tưởng khách 
bo, em đã cảm ơn rối rít.
  - Cước 87.000đ đưa đến 
900.000đ mà cậu gọi là chẵn 
à? Khách nước ngoài không 
biết tiền Việt, cậu không nên 
thừa cơ “cháy nhà mà đi hôi 
của”. Hành vi của cậu làm 
ảnh hưởng đến hình ảnh công 
ty, con người và đất nước Việt 
Nam trong mắt du khách nước 
ngoài cậu có biết không hả? 
Đánh xe về mang tiền trả lại 
cho khách rồi xin lỗi họ mau.
    Nhờ Việt thành thật khai 
báo nên sự việc cuối cùng cũng 
được giải quyết, nhưng Khương 
vẫn bực mình bởi anh đã bao 
nhiêu lần nhắc nhở tài xế đừng 
thấy của rơi, của đưa nhầm của 
khách mà “sáng mắt tối tâm”, 
vì một phút mờ mắt để rồi phải 
trả cái giá thật cao.
  Sau sự kiện “nhầm” tiền bo 
hậu hĩnh, Việt tất tả chạy đến 
khách sạn khách đang lưu trú 
trả lại tiền, xin lỗi, nhờ khách 
sạn viết giấy xác minh đã trả 
tiền đầy đủ để mang về công 
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Bên cạnh những bác tài sẵn sàng trả lại tài sản cho hành khách không chút 

do dự cũng có những trường hợp tài xế “đau khổ” đấu tranh tư tưởng khi đứng 

trước số lượng tiền vàng quá lớn của khách. “Lấy hay không lấy?”, đó là câu 

hỏi lớn mà nhiều bác tài không dễ dàng tìm được lối thoát. Chính vì “tiến thoái 

lưỡng nan” trả lại thì… “tiếc” mà “nuốt” thì sợ “nghẹn”, lo lắng bị khách kiện. 

Thế nên đã xảy ra nhiều trường hợp dở khóc dở cười, hậu hoạn khó lường. 

ty làm bằng chứng. Về công ty 
còn bị xử lý kỷ luật. Việt có bài 
học nhớ đời: Không nên cố tình 
lập lờ tiền của hành khách, giữa 
tiền bo và tiền đưa nhầm có 
một khoảng cách rất lớn nhưng 
ranh giới để xử lý số tiền ấy thiệt 
“mong manh”.
Hậu quả và “thuốc” hối hận.

Bên cạnh những trường hợp 
bất chợt tỉnh ngộ, sẵn sàng 

nhận lỗi nhanh chóng trả lại 
tài sản trong sự ăn năn cũng có 
những trường hợp lòng tham trỗi 
dậy muốn giữ đồ của khách làm 
“của riêng” dù lòng thấp thỏm 
cầu mong khách “xin đừng kiện 
em”, cuối cùng đã đẩy sự việc đi 
khá xa và nhận lấy hậu quả xử 
phạt thích đáng. 
   Bác tài Vinh chở khách nước 
ngoài đi từ tòa nhà Sunwah 
đến đường Đề Thám, đồng hồ 
báo cước 65.000đ, khách đưa 
“chẵn” 650.000đ. Nhận được 
tin khách khiếu nại, Vinh nhanh 
chân có mặt tại công ty, khi được 
hỏi tại sao biết quy định công ty 
vẫn cố tình vi phạm. Vinh mở 
to đôi mắt, chớp chớp… vô tội: 
“Em không biết, tại… khách đưa, 
em tưởng khách sộp… bo”. Vì cái 
tội “không biết” Vinh ngậm ngùi 
nhận quyết định ngưng lái 15 ca 
và thấp thỏm chờ ra hội đồng kỷ 
luật.  
     Có trường hợp không những 
bị công ty xử mà bác tài còn bị 
khách ép cho sụt cân, mất ăn 
mất ngủ. Khi cô gái trẻ thông báo 
làm rơi chiếc Iphone mới cáu 
trên xe của Khang, lập tức anh ta 

phủ nhận không thấy và cho rằng 
khách lên sau đã lượm mất. Tuy 
nhiên, ánh mắt thiếu trung thực 
đã tố cáo anh ta. Cán bộ công ty 
thuyết phục Khang trả lại tài sản 
cho khách, anh ta cứng rắn từ chối 
“Không lượm lấy đâu trả?”. Những 
tưởng mọi việc “chìm xuồng”, thế 
nhưng câu chuyện chỉ mới bắt 
đầu. Người yêu của cô gái là một 
tay giang hồ có số má, sau lần 
gặp mặt, Khang đành xác nhận 
mình đã bán chiếc Iphone giá 
5 triệu đồng và xài hết tiền. Khi 
tay giang hồ đòi “xử” Khang thì 
anh mới hoảng sợ, bèn bỏ 2 triệu 
đồng “thuê” một tay anh chị khác 
đến gặp người yêu cô gái thương 
lượng. Hai “thủ lĩnh” giang hồ bắt 
tay nhau và cô gái nhân đạo bằng 
lòng cho Khang trả góp mỗi tháng 
2 triệu đồng. Sau sự việc Khang 
mất danh dự, sụt ký vì bị giang hồ 
đe dọa, vừa phải trả lại đủ số tiền 
mua chiếc Iphone mới toanh cho 
khách và bị công ty ra quyết định 
đuổi việc. 
  Một trường hợp khác nghiêm 
trọng hơn là tài xế lập mưu chiếm 
đoạt tài sản của khách. Đón vị 
khách ngà ngà say từ TP.HCM đi 
về Đồng Nai. Quan sát thấy chiếc 
túi quần của khách cộm lên khá 
to, Tiến nhận ra ngay số tiền trong 
chiếc túi không nhỏ, lòng tham 
nổi lên. Lợi dụng khách say, Tiến 
thuyết phục khách lên băng ghế 
kế bên mình “nằm cho… thoải 
mái”, mục đích là để anh ta dễ bề 
hành động. Tiến lấy 2 cọc tiền của 
khách giấu trong chiếc cóp nhỏ, 
điện thoại bị Tiến tắt máy giấu 
dưới thắng tay. Đến Đồng Nai vị 

khách tỉnh rượu đi tìm tài sản. Hỏi 
Tiến thì anh ta bảo mình không 
biết. Còn khách khẳng định mình 
mang tất cả lên taxi. Một mặt gọi 
điện thoại cho tổng đài Vinasun 
khiếu nại, mặt khác bật tung ghế 
ngồi. Nhận thấy khó nuốt, nhân 
lúc khách đang cúi xuống tìm dưới 
băng ghế, Tiến mang tiền, điện 
thoại để lên trên cóp. Lấy lại 2 cọc 
tiền 80.000.000đ cùng điện thoại, 
vị khách cảm ơn và tặng cho Tiến 
1 triệu đồng, sau đó ông đã điện 
thoại lên công ty tố cáo hành vi 
cố tình trộm tài sản của Tiến. Làm 
việc với phía công ty, Tiến đã cúi 
đầu xác nhận hành vi chiếm dụng 
tài sản của khách. Tiến hối hận 
khi nhận quyết định ngưng lái 
15 ca và chờ ra hội đồng kỷ luật. 
Thế nhưng, lời xin lỗi muộn màng 
không giúp Tiến thoát khỏi án thôi 
việc. 
    Để tránh rơi vào bi kịch, theo 
ý kiến của nhiều tài xế, khi phát 
hiện tài sản của khách quên trên 
xe, tốt nhất gọi ngay báo cho tổng 
đài hoặc đội trưởng để dập tắt lòng 
tham từ “trứng nước”, không để nó 
có cơ hội bùng phát khi thấy số 
tiền vàng sau đó     

(Tên nhân vật trong bài 
đã được thay đổi)
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Hàng ngày có hàng ngàn xe taxi Vinasun rong ruổi trên khắp nẻo đường phục vụ khách hàng, với 
hàng chục ngàn cuốc xe và cũng từng đó tình huống ứng xử của lái xe đối với khách hàng. Nhiều 
cuốc xe tốt mang lại cảm giác dễ chịu và gây ấn tượng tốt cho khách nhưng cũng còn nhiều cuốc 
xe “xấu” đem lại cho khách hàng sự khó chịu, bực bội hay phiền toái.
Mời những bác tài thân thương của chúng ta cùng chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ để cùng suy 
ngẫm, rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình...

VĂN QUÝ

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ

(Tiếp theo)
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Chuyện đón khách “Rớt cuộc”

1 Là tài nhất, nghe đài nổ, 
Vinh “vù” đi đón khách. 
Tới đúng điểm thấy khách 

đã lên xe khác cùng của Vinasun 
Taxi. Nhìn số tài Vinh biết “tay 
này” ở vùng khác tới “ăn cắp 
trứng gà” đây.
   Vinh cho xe quay đầu tính áp 
sát xe kia để “đòi” khách thì 
chiếc xe kia đã nhanh chóng rú 
ga vọt ra đường lớn. Không chịu 
thua Vinh đạp ga đuổi theo vừa 
đuổi Vinh vừa điện báo tổng đài: 
   -A lô! Đài ơi, Tôi N.T. Vinh, 
tài xxxx báo đài có xe mang số 
tài yyyy “ăn cắp trứng gà” đón 
khách của tôi tại điểm… đã bỏ 
chạy, lập biên bản nha.
   Chưa nói hết câu, Vinh bỏ bộ 
đàm tập trung nhấn ga đuổi theo 
xe kia với tốc độ rất cao đến ngã 
tư khúc quẹo qua đường Nguyễn 
Văn Linh xe của Vinh sắp bắt 
kịp thì bất ngờ có xe gắn máy 
tạt qua trước mũi xe, anh thắng 
gấp và đánh tay lái qua tránh 
đụng phải xe gắn máy, do đang 
chạy nhanh bất thần xe của 
Vinh va rất mạnh vào giải phân 
cách phát ra tiếng kêu ghê rợn, 
tiếng kêu của sắt thép xi măng 
cà sát lên nhau tóe lửa và rồi xe 
Vinh lật đổ nghiêng ra đường. 
Thật may là đường lúc đó ít xe 
lưu thông nên không xảy ra tai 
nạn cho người và xe khác. Vinh 
được đưa vào bệnh viện kiểm 
tra chấn thương và điều trị. Vinh 
nằm viện gần nửa tháng, tuy 
không chấn thương nặng nhưng 
vụ này “xơi” của Vinh mười mấy 
triệu tiền sửa xe, nằm viện và 
thuốc thang. Cơ thể ê ẩm hàng 
tháng, mặt mày lại đầy vết trầy 
xước trông thật thảm hại. 

2 “Một xe bảy chỗ khách sạn 
Thiên Kim, A18 đường Trần 
Trọng Cung, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7”
  Tiếng “em” tổng đài quen thuộc 
vừa dứt, Hòa (tài nhất) bóp bộ 
đàm đăng ký và ngay lập tức được 
tổng đài ghi nhận.
  Từ điểm xếp tài của đội 5 đến 
điểm đón khách chỉ chạy chừng 
hai phút, chiếc xe của Hòa đã có 
mặt vậy mà ở đó có sẵn một “anh 
bảy chỗ” đang xếp khách.
  Hòa bình tĩnh xuống xe: 
   - Ê ông bạn, khu vực này là điểm 
xếp tài của đội 5, tôi tài nhất nên 
cuốc khách này là của tôi.
  Tài xế kia cũng nhẹ nhàng: 
  - Vậy hả anh, em đưa khách từ 
quận Bình Thạnh về đây vừa trả 
khách thì mấy người khách này 
vẫy xe em, anh tới hỏi xem khách 
chịu qua xe anh thì anh lấy.
  Hòa qua nói chuyện với khách 
một cách từ tốn và giải thích rõ 
để khách thông cảm chuyển xe. 
Nhưng ông khách trên xe nói vẻ 
dứt khoát.
  - Lôi thôi quá, tôi không chuyển! 
Cùng là Taxi Vinasun của mấy anh 
mà, xe nào đến trước chúng tôi đi, 
còn chuyện tài một, tài hai gì đó 
là chuyện của các anh, tôi không 
quan tâm. Thông cảm nhé. 
  Biết không thuyết phục được 
khách, Hòa quay qua nhẹ nhàng 
nói với tài xế kia:
  - Thôi khách không chịu qua xe 
tôi, ông bạn chở đi.
  Anh tài xế kia lên xe trước khi 
lăn bánh còn quay lại tươi cười hài 
hước cảm ơn Hòa.
  -“Mẹc xi bố cu” nha. Dường 
như đằng sau sự hài hước đó có 
cả thông điệp của sự chia xẻ được 

cảm thông. 
   Hòa quay xe về xếp lại tài cuối 
tuy không được vui vì rớt cuốc 
khách nhưng lòng thấy nhẹ nhàng 
thoải mái.
  Nhẹ nhàng thoải mái bởi vì Hòa 
hiểu rõ về quy trình xếp tài và đưa 
đón khách của công ty quy định 
mà hôm vừa rồi học lớp VIP có 
ông thầy đã nói:
  - “Danh chính ngôn thuận” 
trường hợp này là khách của tài 
nhất, nhưng khi khách đã lên xe 
của “tài vãng lai” (tài chạy qua 
khách vẫy) rồi thì trước tiên phải 
ưu tiên cho sự lựa chọn của khách 
hàng (thường tâm lý khách lên 
xe rồi họ ít khi muốn đổi qua xe 
khác). Lúc này “tài vãng lai” phải 
để khách xác nhận về sự lựa chọn 
của khách với tổng đài ghi nhận. 
Khi đó tài nhất có báo đài lập biên 
bàn thì “tài vãng lai” cũng không 
bị xử lý vi phạm. Còn trường hợp 
khách chưa lên xe nào thì cuốc 
khách đó của tài nhất. “Tài vãng 
lai” mà cố tình “ăn cắp trứng gà” 
thì tài nhất báo tổng đài lập biên 
bản xử lý vi phạm phạt. 
   Còn những trường hợp không 
hiểu khiến hai bên cố tình lôi kéo, 
tranh giành khách hoặc gây mất 
trật tự, xung đột thì cả hai đều bị 
xử lý vi phạm theo từng mức độ.
  Vậy đó chuyện xếp tài, đón 
khách, những kiến thức trong 
kinh doanh taxi mỗi tài xế phải tự 
học hỏi, cập nhật thêm cho mình. 
Chuyện nhỏ thôi mà mình không 
hiểu rõ không làm theo, làm sai 
là dễ xảy ra những xung đột mà 
nhiều anh em lái xe mình đã mắc 
phải để bị xử lý kỷ luật đáng tiếc 
ảnh hưởng đến hình ảnh của taxi 
Vinasun.

Doanh thu là ưu tiên hàng đầu của mỗi lái xe. Đón được từng cuốc xe cũng là từng ấy niềm vui và trách nhiệm. Vậy mà 
nhiều lúc cố đua tới điểm thì “rớt”. Là tài nhất mà bị ọt-rơ, bị ăn cắp trứng gà mới đau! Nhưng không vì thế mà cay cú 
với nhau, vừa mất đoàn kết vừa mất thiện cảm của khách hàng và cộng đồng. Hãy bình tỉnh để xử sự đúng mực, thế mới 
xứng danh lái xe Vinasun Taxi - Kề vai sát cánh!
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Đến nét đẹp “nhường tài”
    Hồng Trang tài xế nữ duy nhất 
của đội 2x. Hôm đó cô đưa xe vào 
xếp tài tại Lotte Mart Nguyễn Thị 
Thập, Q.7. Cô đang tìm cách đưa 
xe vào vị trí của tài cuối (tài 4) thì 
Đạt (tài nhất) xuống xe vẫy vẫy 
cho xe Trang tiến lên và hướng 
về mấy anh em đang xếp tài mặt 
cười hóm hỉnh nói lớn vừa có ý 
hỏi vừa như quyết định:
   - Nhường cho em bé gái lên tài 
nhất nha anh em ơi.
   Mấy tài sau í ới: OK.. lên đi…
duyệt. Rồi cánh tài xế hí hố cười 
chọc nhau vui vẻ.
    - “Thanh kiu” mấy huynh nha. 
Trang duyên dáng cười duyên dễ 
thương theo đúng “thương hiệu” 
của phái đẹp “gửi thông điệp” 
cảm ơn đến mấy ảnh “ga lăng” và 
đưa xe lên tài đầu phục vụ khách.
    Không khí điểm xếp tài những 
lúc như thế bao giờ cũng vui nhộn 
tiếng cười. “Niềm vui chia hai là 
hai niềm vui…” Cái không khí ấy 
thường mang theo trong lòng mỗi 
lái xe ở những cuốc xe kế tiếp. 
Tâm trạng vui tươi, thỏa mái trong 
công việc bao giờ cũng tạo cho tài 

xế tỉnh táo, sảng khoái lái xe an 
toàn và phục vụ khách tốt hơn. 
   Công ty Taxi Vinasun hiện có 
hơn 70 tài xế nữ, hầu hết các 
“em” đều được “cưng” như thế, 
đó là truyền thống của anh em 
lái xe Vinasun. Các em là những 
“bóng hồng” đầy bất ngờ và thú 
vị đối với khách hàng và cả đồng 
nghiệp nam và người tham gia 
giao thông.
    Nhìn theo chiếc xe của Trang 
vừa nhận khách lướt đi lòng vui 
vui, Đạt nghĩ:
   Công ty mình đã quy định rất 
rõ về việc xếp tài cho anh em lái 
xe trật tự phục vụ khách một cách 
chu đáo văn minh. Ai ai cũng tuân 
thủ, chấp hành thì hình ảnh đẹp 
của taxi Vinasun sẽ tạo ấn tượng 
tốt đến cái nhìn, cách nhìn của 
khách hàng về một thương hiệu 
mạnh và họ sẽ tin dùng. Điều đó 
không phải chỉ là nghĩa vụ, trách 
nhiệm đạo đức mà còn là niềm 
vui, niềm kiêu hãnh khi mình 
hàng ngày góp phần nhỏ bé xây 
dựng một thương hiệu mạnh mà 
mình đang mang trên áo: Vinasun 
Taxi - Kề vai sát cánh!

Chuyện

Từ chuyện xấu chơi “quăng điểm”
    Trên đường chạy về điểm xếp tài 
quen thuộc Tú móc điện thoại coi 
thấy đã quá 13 giờ miệng lẩm bẩm 
nói một mình:
    Chà hôm nay ế dữ, giờ này mới 
được hai cuốc “đưa đò”.
   Khi đang đứng tài nhất nghe đài 
“nổ” 32 Lý Phục Man, phường Bình 
Thuận, Quận 7. Tú nhanh chóng 
lên xe “vù” đi. Đến đúng điểm, nhà 
số 32 cửa kéo khóa ngoài im ỉm. Tú 
biết mình bị “quăng” tức giận xổ ra 
một tràng tiếng “Đan Mạch”. 
   Bực như con mực, Tú gọi về tổng 
đài xin “số điện thoại của khách”. 
Mục đích của Tú là tìm ra “thằng” 
nào trong mấy “thằng” tài sau “chơi 
đểu” mình và cho nó một trận.
    Tú bấm số điện thoại do tổng 
đài cung cấp, khi phía bên kia vừa 
mở máy kết nối, Tú đã văng loạt từ 
tục tĩu, phía bên kia không nói tiếng 
nào, tắt máy. 
   Thường thì mấy tay “chơi đểu” 
đồng đội đều dùng “sim rác” nên 
khó kiểm chứng lắm.
    Xuống ca Tú bị gọi lên công ty 
giải trình vì vụ chửi khách hàng và 
bị phạt mới “đau”. Thanh minh, 
giải trình hoài mà vẫn “không có cơ 
sở” để chứng minh là mình bị oan. 
Thì ra cái “thằng chơi đểu” ấy lại 
còn kiện lại Tú, méc với tổng đài 
là “tôi đi xe khác rồi, tài xế của các 
anh không đón được còn gọi điện 
thoại chửi tôi”.

Vinasun Taxi là một gia đình:  
đoàn kết chung lòng chăm sóc 
phục vụ khách hàng. Những 
hành vi “xỉa tài” “quăng điểm” 
cãi vả, tranh giành khách… tại 
các điểm xếp tài, điểm tiếp thị 
chỉ làm tổn hại đến bản thân, 
đồng nghiệp đến uy tín thương 
hiệu mà mọi thành viên dày 
công gầy dựng

ở điểm xếp tài



Bác tài taxi đậu xe gần một hẻm nhỏ và hỏi một chàng 
trai trẻ:
- Anh có biết lái xe ôtô không?
Chàng trai trẻ trả lời:
- Rất tiếc, tôi không biết.
- Ồ may quá! Anh trông hộ tôi cái xe nhé, tôi vào hẻm 
một chút - Bác tài mừng rỡ nói.

Yên tâm!

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 10 - Soá 37)

CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 38)

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

Bút Te bình luận:
Bác tài ơi trốn ở mô?

Để cho khách phải khiêng đồ xuống xe
Nghề mình phục vụ Thượng Đê (đế)
phải thật chu đáo khỏi chê chỗ nào!

Lỗi này phải phạt ra sao
Cắt 5 ca lái có đau không bồ?

Lái xe trong ảnh giải trình như vầy :
Xin thưa đậu ở sân bay

Lái xe đi kiếm xe đây (đẩy) hàng mà
Không tin cứ việc kiểm tra

sự thật đó. Đừng ép nha, mầy bồ!

Công ty kết luận “lái xe không có lỗi”.
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