
Khán giả cổ vũ nồng nhiệt 

HÁT MỪNG TRUYỀN THỐNG TAXI VINASUN 2013

Thực hiện chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐQT, 

chương trình văn nghệ 
Hát mừng truyền 

thống Taxi Vinasun 
đã diễn ra hào hứng. 
Từ 52 tiết mục được 

đầu tư dàn dựng công 
phu, Ban Giám khảo 
đã chọn 36 tiết mục 
vào vòng chung kết 

xếp hạng. 

Truyền nhân của Tuấn Ngọc: Anh Kiệt (CN7)

So với Văn Minh (Phòng TC-HC) thì Hoàng Bách 
chắc không… trẻ hơn đâu nhỉ! 

Tốp ca dàn dựng hoành tráng của Phòng Kế toán 

đài từ đẹp… vì em là tổng đài viên mà ! 



HÁT MỪNG TRUYỀN THỐNG TAXI VINASUN 2013

Phong cách Opera của Phú Lộc (CN1) 

“Yêu anh tài xế Vinasun” 
ngọt ngào qua giọng ca Phạm Thanh Thảo (CN5)

Phong cách acoustic với bè nữ phụ hoạ 
tôn giọng hát trữ tình của Nguyễn Thanh Lâm qua bài Mười năm một đoá hoa đời

Tốp ca của Phòng Thu hồi công nợ không vượt qua vòng loại mặc dù rất xứng danh “không sót tên bạn 
nào” khi có sự tham dự của tất cả thành viên của Phòng.Tốp ca dàn dựng hoành tráng của Phòng Kế toán 

Liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp
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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)

CORP.  | Số 39.  Năm 2013

Đồng hành cùng Vinasun

24


