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BAN BIÊN TẬP

Lái xe Lê Văn Tươi
Chỉ có chăm chỉ mới kiếm được
nhiều tiền

VINASUN CORP.: HUY CHƯƠNG VÀNG  
DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam Vinasun Corp. là một trong 
số 75 doanh nghiệp được tuyên dương tại Lễ Vinh danh 

Doanh nghiệp đổi mới  - sáng tạo lần thứ nhất diễn ra tối 24/6, 
tại Hà Nội.
    Buổi lễ do Đài TNVN phối hợp với Bộ KHCN tổ chức, nhằm 
vinh danh các doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong 
việc đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp.
    Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, sự 
cạnh tranh cũa giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, việc 
áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp 
bách của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch 
vụ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân 
khẳng định: Nhà nước luôn có những những cơ chế chính sách 
hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp. Bộ trưởng nói: “Phong trào đổi 
mới sáng tạo bắt nguồn từ doanh nghiệp, chúng tôi thấy trách 
nhiệm của mình là cần tiếp sức cho doanh nghiệp trong quá 
trình đổi mới sáng tạo”.

Bìa: Anh Nguyễn Quốc Tuấn đại diện tập 
thể lái xe nhận lời động viên từ ông Chủ 
tịch HĐQT trong ngày khai trương Vinasun 
Taxi Khánh Hoà (ảnh: Hoàng Hùng)

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - UV Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc 
hội trao bằng chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo cho 
ông Tạ Long Hỷ P.TGĐ/TT kiêm GĐ Taxi Vinasun

Chuyện bốn anh em nhà họ Trương 
ở Vinasun Taxi
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Lý do khiến anh chọn Vinasun là 
gì?
    Trước đây tôi không nghĩ mình sẽ 
sống bằng nghề tài xế, khi còn trẻ 
tôi hứng thú đi học bằng lái với mơ 
ước một ngày nào đó tậu được chiếc 
ôtô chạy chơi. Ước mơ và hiện thực 
cách nhau quá xa, sau này công 
việc khó khăn tôi quyết định đi lái 
xe kiếm sống. Tôi từng đi lái xe cho 
công ty du lịch, xe khách ở bến xe 
Miền Đông, chạy xe đường dài Sài 
Gòn - Cần Thơ, lái taxi… Khi đang 
lái taxi cho hãng khác, tuy tôi đạt 
doanh thu thuộc hàng TOP nhưng 
quả thật tìm kiếm khách khá vất 
vả, đài nổ điểm lác đác tôi phải tự 
thân vận động chạy lòng vòng tìm 
khách. Chạy hơn một năm, tôi để 
ý thấy thương hiệu Vinasun đang 
lên như diều gặp gió bèn lân la hỏi 
thăm mấy anh đang lái ở đó. Các 
anh bảo “Mày qua là ăn đứt, tao 
thấy mày siêng năng quá trời, bảo 
đảm lương mày cao hơn bây giờ…”. 
Lúc ấy tôi nghĩ, nếu còn trụ lại mức 
lương với lèo bèo thế này không đủ 
nuôi vợ con nên mượn tiền đóng 
thế chân qua Vinasun với hi vọng 
có được mức lương cao hơn. Ngày 
16/8/2008 tôi qua công ty, chạy 
đúng 1 năm cuộc sống thay đổi, trả 
được tiền nợ vài chục triệu đồng, 

có tiền đóng học phí cho con, lo 
cho con ăn uống thoải mái, tẩm 
bổ cho các cháu đủ chất. Tôi cảm 
thấy, quyết định qua Vinasun là 
lựa chọn đúng đắn. Ngoài ra, tôi 
còn lần lượt rủ 3 anh trai về cùng 
đội lái chung. Tôi mừng là đến 
nay các anh em tôi đều làm việc 
tốt, có thu nhập ổn định. 
Từng lái xe cho nhiều hãng du 
lịch, taxi… anh tìm thấy những 
điểm nào của Vinasun thu hút 
cánh tài xế?
    Điều trước tiên tôi tìm thấy 
ở Vinasun đó là lượng khách 
hàng khủng giống như ca sĩ nổi 
tiếng thì có một lượng fan hâm 
mộ không nhỏ. Thứ hai là điểm 
tiếp thị trải rộng khắp nơi đi đến 
đâu có khách đến đó, hình ảnh 
Vinasun trong mắt khách hàng 
khá tốt. Kế đến là quy trình điều 
hành có quy củ. Cuối cùng quan 
trọng nhất đó là tỉ lệ ăn chia cao, 
chạy có doanh thu cao thì tiền 
lương cao. Từ ngày tôi chuyển 
sang Vinasun đến nay cuộc sống 
gia đình cải thiện rõ rệt. Tôi có 
vợ và hai con trai, đứa lớn năm 
nay 11 tuổi đứa nhỏ 9 tuổi. Điều 
không may là đứa lớn bị bệnh 
tim bẩm sinh, trước đó cháu được 
mổ miễn phí theo diện trẻ dưới 

6 tuổi, tuy nhiên chúng tôi khá 
vất vả chăm lo cho cháu chữa 
trị ra vào bệnh viện như đi chợ 
mà mức lương 5 - 6 triệu đồng ở 
những chỗ cũ tôi làm không đủ 
chi tiêu, chúng tôi phải vay mượn, 
cuộc sống khá chật vật. Theo bác 
sỹ cháu lớn phải uống thuốc suốt 
đời. Thế nên tôi cố gắng làm việc 
nhiều một chút để lo được cho 
cháu, hi vọng cháu trưởng thành 
khỏe mạnh, có một tương lai sáng 
lạng. Ngoài lo cho gia đình riêng, 
anh em tôi cũng hợp sức lo cho 
mẹ, bà bị khớp nặng không đi 
được. Bây giờ mọi thứ tạm ổn.
Vậy mỗi tháng anh kiếm được 
bao nhiêu? 
    Bây giờ lương của tôi dao động 
từ 10 - 13 triệu đồng/tháng đủ 
chi tiêu trong nhà. Trong 4 năm 
liên tiếp tôi đạt doanh thu nhì chi 
nhánh, theo thống kê của công 
ty năm 2013 tôi chạy được 175 
ca với doanh thu bình quân đạt 
2.900.000đ/ca. Năm nay có lẽ 
không bằng do sức khỏe tôi yếu 
vài lần phải nhập viện. Bây giờ 
tôi vừa chạy vừa cố gắng giữ gìn 
sức khỏe, tôi là lao động chính 
trong gia đình không thể gục ngã 
được. 
    Nhiều anh hỏi tôi cách chạy 

Những năm gần đây, Vinasun là một trong những hãng taxi hiếm hoi tại TP.HCM thu hút nhiều anh em 
trong cùng một gia đình đi lái taxi. Trong đó, gia đình anh Trương Văn Bé thuộc đội 25, chi nhánh 4, có 
đến 4 anh em lái cho Vinasun. Đó là anh Trương Văn Bé (anh thứ 5), Trương Văn Hùng (thứ 6), Trương 
Văn Cường (thứ 7) và Trương Văn Phụng (thứ 11). Điều đặc biệt là cả 4 anh em đều đạt doanh thu trên 
2 triệu đồng/ca, thu nhập mỗi người dao động từ 7 – 12 triệu đồng/tháng. Anh Trương Văn Phụng, tài 
4939, người đầu tiên vào công ty cũng là bác tài có doanh cao nhất nói sẽ về sức hút của Vinasun...

MỸ HẠNH

Lái xe Trương Văn Phụng:
         Vinasun là miền đất lành của anh em chúng tôi

ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
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làm sao có doanh thu cao, tôi chỉ 
có thể chia sẻ kinh nghiệm của 
bản thân là chạy ở Vinasun quan 
trọng phải chịu khó vì điểm xếp 
tài trải rộng, đài phát điểm đều và 
xe cũng nhiều, không siêng năng 
khó có lương cao. Tui thường xếp 
tài ở những điểm ít xe và me giờ 
khách đi, ví dụ buổi sáng 4 -5 giờ 
khách đi sân bay, đánh golf, bến 
xe…. Ở những tòa nhà văn phòng 
người ta đi giao dịch tầm 8 -9 giờ 
sáng và 2 - 3 chiều, khoảng 12 
giờ đi ăn trưa, chiều đông khách 
nhất nhưng cũng là thời điểm kẹt 
xe mệt mỏi nhất, tối người ta đi 
dự tiệc, khuya đón dân đi bar - 
vũ trường… Cạnh đó, mình cũng 
phải phục vụ hết mình, biết cách 
nói chuyện, xe phải giữ vệ sinh 
sạch sẽ. Ngoài ra, nghề xe này 
cũng như mua bán, phải có may 
mắn khách dẫn đường cuốc này 
tiếp nối cuốc kia. Ví dụ buổi sáng 
có hôm tôi chạy cuốc đầu tiên 
12.000đ, vừa bỏ khách xuống có 

ngay cuốc khác đi vài trăm nghìn 
đồng và đây chính là câu chuyện 
thường ngày, đừng vội nản lòng 
hay ngạc nhiên. Tôi quan niệm, 
người ta có tiền mình có công, 
phải cố gắng chạy làm sao doanh 
thu mỗi ca sau khi trừ tiền xăng 
tôi được chia ít nhất 600.000đ 
dù đôi lúc gặp không ít khách 
hàng khó tính.
Anh ứng xử ra sao khi gặp hành 
khách khó tính?
    Xã hội mà, có người này người 
nọ, có những khách hàng rất dễ 
thương nhưng cũng có những vị 
khách khó chịu khó chìu, khó 
khăn vô cùng. Lên xe mình phải 
quan sát xem sắc mặt khách để 
nói chuyện, khách hỏi tài xế mới 
dám trả lời. Có người bực chuyện 

riêng lên xe bới lông tìm vết tài 
xế nào là chạy sao sốc vậy, quẹo 
lung tung, đi đường quanh co… 
Nhiều trường hợp chỉ ngay đường 
cấm xe hơi kêu mình “Quẹo 
tui chịu trách nhiệm”, mình lý 
giải nhưng người ta không chịu. 
Những lúc như vậy tôi ráng chịu 
im thin thít chờ khi về đội hoặc 
điểm xếp tài chia sẻ phiền muộn 
với đồng nghiệp để xả uất ức. Có 
đứa bảo “Sao mày không quăng 
nó xuống xe?”, tôi cười nói “Thôi 
kệ người ta”, nghề này luôn gặp 
những trường hợp như vậy có gì 
lạ đâu. Những lúc gặp khó khăn, 
nghĩ đến gia đình lòng tôi ấm áp, 
mọi bực bội tiêu tan, cảm thấy 
sự chịu đựng chìu chuộng hành 
khách của mình là xứng đáng 

Chuyện bốn anh em nhà họ Trương
ở Vinasun Taxi

Điều trước tiên tôi tìm thấy ở Vinasun đó là lượng khách hàng khủng 
như ca sỹ nổi tiếng có một lượng fan hâm mộ. Thứ hai là điểm tiếp thị 
trải rộng khắp nơi đi đến đâu có khách đến đó, hình ảnh Vinasun trong 
mắt khách hàng khá tốt. Kế đến là quy trình điều hành có quy củ. Cuối 
cùng quan trọng nhất đó là chạy có doanh thu cao, tiền lương khá. Từ 
ngày tôi chuyển sang Vinasun đến nay cuộc sống gia đình cải thiện rõ 
rệt. Tôi cảm thấy, quyết định qua Vinsun là lựa chọn đúng đắn.
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Thợ làm bánh lành nghề đi lái taxi
    Anh Cường cho biết, trước đây 
nhà anh mở lò làm bánh mì, bánh 
ngọt. Sau này người ta chuyển đổi 
sản xuất bằng máy móc hiện đại, 
công việc của anh gặp trở ngại về 
tiền đầu tư, thị trường đầu ra ngày 
càng khó nên anh chuyển sang 
nghề lái xe kiếm sống. Tính đến 
thời điểm này anh Cường đã gắn bó 
với nghề lái taxi hơn 20 năm và trải 
qua 4 hãng. Hãng taxi đầu tiên phá 
sản, hãng thứ hai thị trường ngày 

càng bị thu hẹp và hãng thứ 3 
tiếp thị kém, không có điểm nên 
tài xế tự bơi. Anh chuyển sang 
Vinasun thông qua em trai anh 
Nguyễn Văn Phụng.
    Số là sau hai năm lái cho 
Vinasun, anh Phụng nhận thấy 
thị phần công ty tăng nhanh, 
chiếm dần khách hàng của các 
đối thủ, tài xế kinh doanh cũng 
dễ dàng. Anh Phụng quay về 
hãng mình từng lái hơn 1 năm 
gọi anh trai sang. Gắn bó với 
hãng hơn 4 năm, nặng một chữ 

tình với ông chủ, anh Cường 
rất phân vân. Thế nhưng, trước 
mức lương khá cao của em trai 
và cũng cần tiền trang trải cuộc 
sống anh Cường xiêu lòng. Ngày 
3/5/2010 anh Cường chính thức 
về Vinasun. Hai năm sau, hai 
anh Trương Văn Bé và Trương 
Văn Hùng cũng được giới thiệu 
và lái tại công ty.
    Bây giờ, mỗi tháng anh Cường 
kiếm được từ 10 -12 triệu đồng, 
doanh thu luôn luôn trên 2 triệu 
đồng/ca. Anh nói “Tùy vào lượng 

Lái xe Trương Văn Cường
        ‘‘Già gân cũng nhờ thương hiệu Vinasun”

MỸ HẠNH

Anh Trương Văn Cường (trái) và anh trai Trương Văn Bé
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Anh Trương Văn Bé, tài 6828:
Các em kêu tôi về 
    Lúc trước tôi chạy xe đủ loại hình từ 
xe du lịch, chạy xe hợp đồng, xe dù… 
kinh nghiệm trên 10 năm. Hai em tôi là 
Cường và Phụng lái cho Vinasun có thu 
nhập tốt, có khách thường xuyên nên 
hai đứa gọi cho hai ông anh là tôi và 
Hùng về chạy, hai đứa nói về xin chạy 
chung tài có anh có em nâng đỡ nhau 
cùng làm việc. Lúc này thằng Hùng em 
tôi đang ở quê vợ ở Bến Tre, cả gia đình 
nó khăn gói lên lại thành phố. Nói nào 
hay mấy năm trước nó lái cho hãng taxi 
vàng, sau chán về quê chăn nuôi cũng 
không thuận lợi, gặp dịch bệnh gia cầm 
chết bị lỗ lã. Hai anh em tôi chính thức 
vào Vinasun ngày 12/11/2012 và xin 
chạy cùng tài 6828 để tiện bề đỡ đần 
cho nhau. Đều là người có kinh nghiệm 
vì vậy chúng tôi chạy ở Vinasun khá 
thuận lợi. Khác với các em, tôi không 
đua điểm mà thường xếp tài ở Bà Huyện 
Thanh Quan, đưa khách đến nơi trên 
đường quay về có khách ngoắc tôi chở. 
Bây giờ lớn tuổi rồi, đua điểm với bọn 
trẻ chạy nhanh nguy hiểm quá, tôi chọn 
phương thức an toàn là trên hết. Tôi xây 
dựng được một lượng khách mối kha 
khá, khách Hà Nội vào là gọi tôi khoảng 
10 người, khách TP.HCM khi nào cần 
gọi tôi có mặt. Tôi đưa ra mục tiêu mỗi 
ca phải trên 2 triệu bởi tôi còn phải nuôi 
đứa cháu ngoại. Năm nay thu nhập và 
doanh thu đều khởi sắc, mỗi tháng tôi 
kiếm được 7 - 9 triệu đồng, doanh thu 
giao động từ 2.100.000 - 2.300.000đ/
ca. Nếu hai đứa em không gọi tôi về, thu 
nhập của tôi có lẽ còn nằm ở mức 4 -5 
triệu đồng/tháng. 
    P/s: Anh Trương Văn Phụng cho biết: 
Khác với các anh em xuống ca phải về 
chăm lo cho con, cháu ngoại còn nhỏ, 
anh Trương Văn Hùng có niềm vui và 
cơ duyên với chùa. Khi xuống ca anh 
thường ghé qua chùa ăn ngủ, làm việc 
thiện, nấu ăn cho các sư thầy. Những 
ngày lễ lớn của chùa, anh Hùng nhiệt 
tình chung tay cùng các phật tử nấu 
món ngon phục vụ miễn phí cho khách 
thập phương. Đó là phương thức anh tìm 
được sự bình yên thanh thản sau một 
ngày kinh doanh mệt nhoài

khách hàng mỗi tuần tui sẽ có 
thu nhập dao động từ 2 - 3 triệu 
đồng. Tuy tui lớn tuổi nhưng 
sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, 
biết điểm rành đường cho nên 
doanh thu luôn đạt sở hụi”. 
Gừng càng già càng cay
    Anh Cường chia sẻ, tuổi tác 
làm anh phản xạ đã hơi chậm 
nhưng chưa chắc tài xế trẻ hơn 
anh. Một lần đua điểm, vừa 
dừng xe trước cửa nhà khách, 
một chiếc xe từ phía sau bay 
cái vèo lên lề đường, cậu tài xế 
trẻ xuống xe nhanh nhảu: “Tui 
đậu xe phía trong, chú dừng xe 
ở ngoài, tui được đón khách”. 
Anh Cường chưa kịp trả lời, 
vị khách từ trong nhà bước ra 
chỉ anh Cường nói “Tôi đi chú 
này, không đi xe chú em. Chú 
em chạy ghê quá, chú bay xe 
lên gần nhà tui làm gì?”. Theo 
anh Cường, đua điểm cũng có 
cái hay, nhiều lần anh cảm 
thấy tiếc đứt ruột vì đài nổ điểm 
cách 2 căn nhà cũng không lấy 
được vì xe anh vừa lướt qua, xe 
chạy sau vớt liền. Anh cảm thán 
“Xe công ty nhiều lắm, hở ra là 
mất khách liền. Tuy nhiên, nhờ 
chịu khó chạy vào buổi sáng 

sớm nên doanh thu của tui cũng 
không đến nỗi nào, còn có thứ 
hạng trong đội”. Năm qua anh 
đạt doanh thu nhất đội. Anh kể, 
đồng nghiệp trong đội cứ kháo 
“Ông già rồi mà chạy còn hăng 
hái quá”.
    Anh tiết lộ: “Mấy anh em 
tui qua đây toàn chạy sáng đêm 
không à. Chỉ có thằng Phụng 
dạo này bị bệnh, bác sỹ không 
cho thức quá khuya. Nó nói ban 
ngày cố gắng cày để đêm nghỉ 
ngơi. Ai cũng bảo anh em tui 
chạy sát thủ. Tất cả đều vì cuộc 
sống thôi”. 
    Theo anh Cường, làm nghề 
lái taxi phải có tính kiên nhẫn, 
chạy xe cẩn trọng. Nhờ vậy anh 
được khách hàng yêu mến, có 
vị thấy anh vui vẻ xin số điện 
thoại “Tôi đi đâu sẽ gọi cho 
anh”. Anh Cường mỉm cười 
“Anh gọi tui bận không tới được 
hãy gọi xe khác, đừng buồn tui 
nghen”, khách lẩm bẩm “Anh 
thiệt lạ, người ta thì săn đón 
xin số tôi, còn anh thì…”, anh 
Cường vội phân trần “Tui đây 
nói thiệt, tui sợ anh gọi rồi chờ 
lâu, trong khi xe taxi hãng tui 
nhiều lắm, tiện cho anh hơn, tui 
hổng muốn khách buồn lòng”.
    Anh Cường còn cho biết 
thêm, nhờ về Vinasun kiếm 
được mức lương kha khá, cuộc 
sống cũng an nhàn hơn nên anh 
tính đến chuyện kiếm thêm một 
mụn con trai. Đúng ý nguyện, 
ở tuổi 52, anh chị vừa sinh cậu 
con trai trong niềm hạnh phúc 
của cả nhà “Khi xưa khổ quá 
không dám sinh nhiều con. 
Con gái của tui năm nay thi đại 
học, nó cứ bảo một mình buồn 
muốn có em. Thôi thì sinh một 
đứa nữa, cháu nhỏ nay được 5 
tháng”. Anh Cường cho biết, 
bây giờ anh cần làm việc nhiều 
hơn để lo tiền cho đứa lớn học 
đại học, đứa nhỏ uống sữa. Bốn 
anh em của anh không sợ nắng 
mưa, cực khổ, chỉ sợ đi làm 
không có tiền 

Thống kê doanh thu của 4 
anh em trong năm 2013.
- Trương Văn Bé (Anh thứ 5) 
tài 6828: 170 ca, doanh thu 
2.116.000đ/ca.
- Trương Văn Hùng (thứ 6), 
tài 6828: 183 ca, doanh thu 
2.276.000đ/ca.
- Trương Văn Cường (thứ 7), 
tài 4939: 183 ca, doanh thu 
2.818.000đ/ca đạt nhất đội 25. 
- Trương Văn Phụng (thứ 11 - em 
út), tài 4939: 175 ca, doanh thu 
2.900.000đ/ca. Từ năm 2010 
- 2013 doanh thu đạt nhì chi 
nhánh 4.
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Từ chuyện lái xe đánh nhau với khách bộ hành

Đó là đoạn video clip dài 54 
giây được tung lên mạng 
ngay ngày 6/7. Màn xô xát 

chỉ diễn ra trong 20 giây đầu: Giây 
đầu tiên là hình ảnh lái xe T. đấm 
đá liên tục vào người áo xanh, sau 
khi hai bên lui ra, ở giây thứ hai cho 
thấy T. đá văng vật gì đó dưới đất, 
cô gái lao vào và bị xô ngã, giây thứ 
5: người áo xanh đứng giữa ngăn hai 
bên ra và bị T. đánh 2 cái, sau đó 
không biết hai bên cự cãi gì với nhau 
nhưng đến giây 11 clip cho thấy lái 
xe T. liên tiếp tấn công - đối tượng có 
lẽ là cô gái - vì người áo xanh dùng 
lưng che chắn và đẩy cô gái vào lề. 
Hình ảnh xô xát chấm dứt ở giây 18. 
Tường thuật từ hai bên
    Cuộc xô xát diễn ra lúc 1h10 ngày 
6/7/2014 tại ngã tư Lê Thánh Tôn - 
Thái Văn Lung quận 1. Ngã tư này 
có đèn tín hiệu giao thông hoạt động. 
Dù sau nửa đêm nhưng khá đông 
người.
    Tổng đài Vinasun Taxi ghi nhận: 
Lúc 1h25 - tức 15 phút sau vụ xô xát, 
cô Dương Thùy Linh (32 tuổi, là cô 
gái trong clip) gọi đến khiếu nại vụ 
việc. Cô phản ánh lái xe tài 4443 
chạy ẩu suýt đụng cô và 2 người bạn 
đang đi bộ qua ngã tư. Sau đó bạn 
trai cô là anh Karsalainen Clavaio 
(26 tuổi, quốc tịch Phần Lan là người 

mặc áo xanh trong clip) có ném 
cuốn tạp chí vào xe thì lái xe 
xuống hành hung làm cho cô và 
bạn trai cô bị thương vào mặt 
rồi bỏ đi. Trong tường thuật với 
website ohay.vn, cô Linh cho 
biết: “Trong quá trình anh ta 
đánh mình, mình nhận định có 
thể anh ta đã uống rượu vì mùi 
rượu và mặt anh ta đỏ gay gắt”.
    Còn lái xe Lê Minh T. tường 
trình: Lúc anh chạy qua giao 
lộ trên thấy có người quăng vật 
gì đó vào xe, anh dừng lại hỏi 
chuyện thì họ vội bước lên xe 
taxi M.L. nhưng anh không cho 
đi thì người nước ngoài đấm 
vào ngực anh và anh đánh lại, 
cuối cùng có người can ra và nói 
“người ta xỉn quá rồi, bỏ qua đi” 
anh mới lái xe đi kinh doanh 
tiếp.
    Như vậy theo lời kể từ 2 phía 
thì vụ xô xát xảy ra đột ngột do 
lỗi thiếu quan sát và thiếu kiềm 
chế của người tham gia giao 
thông. Mỗi bên đều bảo bên kia 
sai do say rượu. Nhưng không 
ai chứng minh được vị bộ hành 
người Phần Lan say hay không, 
còn lái xe T. có bằng chứng cho 
thấy ít có khả năng say rượu từ 
biên bản trích cuộc của checker.

    Clip được quay có chất lượng 
thấp và không có âm thanh, 
không có đoạn đầu để xác định 
ai là người có lỗi trước. Nhưng 
dù xuất phát từ lỗi của ai đi nữa 
thì hành vi đánh người của lái 
xe T. là không thể chấp nhận 
được khi anh tấn công phụ nữ 
và người nước ngoài. Hành vi 
này có tác động vô cùng xấu đến 
thương hiệu Vinasun. 
... và bình luận trên internet
    Ban đầu, clip xuất hiện trên 
mạng xã hội kèm theo những 
bình luận gay gắt, đầy ác ý “mấy 
bạn taxi đánh nhau rất chuyên 
nghiệp, đồng nghiệp che chắn 
rất kín kẽ hiện trường, sẵn sàng 
dừng xe giữa đường đánh hội 
đồng người khác mọi lúc mọi 
nơi”. 
    Nhân cơ hội này một số người 
không thích Vinasun Taxi (không 
ngoại trừ đối thủ cạnh tranh) vin 
cớ đánh phá uy tín thương hiệu 
Vinasun bằng những comment 
với lời lẽ đầy kích động. 
    Tiếp đó, một số trang web 
quảng cáo ăn theo sự kiện này 
và tường thuật theo kiểu suy diễn 
chủ quan nhằm thu hút người 
đọc với cách rút tít giật gân như 
“Tài xế taxi côn đồ dàn cảnh 

Tự giác kiềm chế bản thân là một đức tính của dân ta. Cổ nhân luôn nhắc nhở và dạy dỗ con em rằng 
“Một câu nhịn là chín câu lành” hoặc “Nhẫn nhất thời chi khí, miễn bách nhật chi ưu” (nhịn một chút 
khi nóng giận thì khỏi phiền phức trăm ngày). Nhưng hình như ngày nay đức tính ấy càng phai mờ, vì 
vậy mới có những chuyện xô xát đánh nhau có khi chỉ vì một nguyên nhân cỏn con, vô lý. 
Vì vậy khi chuẩn bị bước vào đội ngũ Vinasun Taxi, mọi lái xe đều phải học bài đạo đức nghề nghiệp, 
trong đó yêu cầu lái xe phải biết tự kiềm chế. Vậy mà, rạng sáng ngày 6/7 vừa qua, lái xe T. đã phạm 
phải trong một sự kiện đáng xấu hổ...

THANH KIỀU

Hậu quả của sự thiếu kiềm chế 
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Những hình ảnh phản cảm trong video clip được phát tán trên mạng ngày 06/7/2014 
(trên) và hình ảnh tương phản trong buổi họp Hội đồng Kỷ luật Công ty ngày 14/7/2014

đánh dã man khách hàng nữ”; “Tài xế 
taxi Vinasun say xỉn đánh khách hàng 
nữ”; “Tài xế taxi Vinasun liên tục dở 
thói côn đồ”... làm cho sự việc càng 
thêm ầm ĩ.
    Đáng tiếc hơn là một vài tờ báo chính 
thống cũng nhào vô khai thác, lục lại sự 
kiện hai lái xe đánh nhau ở Vũng Tàu 
đầu năm 2013 để đăng tải nhưng cố 
tình không chú thích về thời điểm và 
nơi xảy ra sự kiện dẫn đến nhiều hiểu 
lầm tai hại khác...
Đi tìm nguyên nhân
    Thật ra cái ngày 5/7 và sáng ngày 6/7 
ấy không tệ với lái xe T. kể cả trước và 
sau sự kiện lúc 1 giờ sáng. Doanh thu ca 
ấy rất cao: 3.603.000 đồng.
    Phân tích biên bản trích cuộc của 
checker cung cấp thông tin liên quan: 
Từ lúc nhận ca đến 1 giờ sáng anh T. 
đã chở 29 cuốc khách doanh thu gần 3 
triệu đồng. Sau vụ xô xát với khách bộ 
hành, anh vẫn tiếp tục kinh doanh phục 
vụ 10 cuốc khách nữa, kiếm thêm 639 
ngàn đồng. 
    Đội trưởng Nguyễn Văn Son cho biết: 
“Trong 3 năm lái xe Taxi Vinasun anh T. 
thường xuyên thuộc nhóm có doanh thu 
cao của đội và chấp hành tốt nội quy, 
được công ty nhiều lần khen thưởng vì 
trả lại hành lý khách bỏ quên trên xe. 
Anh T. là người chịu khó kinh doanh, 
hiền lành nhưng nhiều lúc cũng rất cộc 
tính”. 
    Điều gì đã khiến người lái xe được 
xem là hiền lành ấy trở nên hung hăng 
như những gì chúng ta thấy trong clip? 
    Đội trưởng Son phân tích: “Nhìn vào 
kết quả kinh doanh hôm đó tốt như thế 
thì không có lý do gì khiến anh ấy phải 
bức xúc, bực dọc trong người. Theo tôi, 
có lẽ khi nghe tiếng va đập vào xe, sợ 
móp méo hoặc bể vỡ phương tiện... nên 
anh ấy níu giữ khách lại mà cách ứng 
xử không khéo nên xảy ra xung đột, dẫn 
đến đánh nhau do thiếu kiềm chế mà 
ra... Tiếc là đoạn đầu cuộc đánh nhau 
không có trong clip để mình biết được 
nguyên cớ”.
Bài học kinh nghiệm
    Khác với hình ảnh hung dữ trong 
clip, lái xe Lê Minh T. rất chỉn chu và 
nghiêm túc trong buổi họp Hội đồng kỷ 
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐỘI THÀNH TÍCH

1 Lê Bá Dương 3195 88 Trả 2 máy iPad + 3.000 USD

2 Huỳnh Ngọc Thuận 5152 8 Trả 17.300.000 đồng + giỏ xách hành lý

3 Phan Văn Học 6102 70 Trả ví có hơn 10.000.000 VNĐ

4 Nguyễn Trung Hiếu 6772 37 Trả ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 2 + Ipad + hộ chiếu + giỏ xách 
hành lý

5 Nguyễn Ngọc Phi 6868 78 Trả ĐTDĐ iphone 5 + ĐTDĐ iphone 4S 

6 Nguyễn Văn Toàn 5515 82 Trả ĐTDĐ iPhone 5 + ĐTDĐ  Samsung Galaxy

7 Bùi Văn Trường 4141 8 Trả 900 EUR + 400.000 VNĐ + vé máy bay

8 Lê Văn Lành 7400 8 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S5

9 Nguyễn Văn Hòa 6679 66 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S4

10 Trần Đức Bình 1595 5 Trả ĐTDĐ SamSung Galaxy S4

Trong Tháng 06/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 575 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 58.700.000 đồng. Sau đây 
là danh  sách một số các lái xe 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

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM 25 G2 61 45 55 14 05 65 G1 43
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN2

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT1

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 06/2014 CN doanh thu cao 06/2014
HẠNG CHI NHÁNH

1 Chi nhánh 5
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 9

luật ngày 14/7/2014. Đây là buổi 
họp đột xuất dành riêng cho anh. 
Có lẽ biết trước được hậu quả của 
sự thiếu kiềm chế của mình nên 
anh chờ nhận kỷ luật với sự ân 
hận muộn màng...
    Tại buổi họp, ông Huỳnh Văn 
Sĩ (P.TGĐ nhân sự - Phó Chủ tịch 
Hội đồng kỷ luật Công ty) nghiêm 
khắc phê bình: “Bao nhiêu năm 
công ty chăm chút gầy dựng 
mà chỉ một phút thiếu kiềm chế 
của em làm cho thương hiệu bị 
thương tổn. Em có thấy hành vi 
đánh người như vậy đã làm tổn 
hại uy tín thương hiệu Vinasun 
như thế nào không? Em có biết 
một cơn nóng giận của em đã 
làm ảnh hưởng đến “nồi cơm” 

của cả 10.000 đồng nghiệp. Em 
thấy có lỗi không?”.
   Lê Minh T. nhận lỗi về mình. 
Anh bình tĩnh đón nhận hình 
thức kỷ luật cao nhất: sa thải.
   “Tuy công ty cần lái xe giỏi 
nhưng tạo dựng hình ảnh đẹp 
trong mắt cộng đồng là việc mà 
công ty cần hơn” - ông Sĩ phát 
biểu sau buổi họp. Ông nói: Công 
ty biết rằng anh chị em lái xe có 
những áp lực khi tham gia giao 
thông trong điều kiện đường sá 
chật chội dễ xảy ra va quẹt hay 
tai nạn, áp lực từ cạnh tranh của 
đối thủ.... Tuy công ty luôn có lực 
lượng hỗ trợ lái xe, nhưng một số 
anh em nóng nảy tự giải quyết vụ 
việc một cách sai lầm dẫn đến xô 

xát. Công ty nghiêm cấm điều đó. 
Mặc dù công ty luôn cần những 
lái xe giỏi như lái xe T. nhưng với 
sai phạm của anh, công ty dứt 
khoát sa thải. 
    Ông nhắn gửi rất chân tình: 
“Đây là bài học kinh nghiệm  
tuy đau xót nhưng rất đáng nhớ. 
Tôi mong rằng anh chị em lái xe 
cũng như cán bộ nhân viên công 
ty luôn tự kiềm chế bản thân, hòa 
nhã và bình tĩnh khi làm việc, 
trong giao tiếp với khách hàng 
và cộng đồng. Làm được điều đó 
chính là xây dựng uy tín thương 
hiệu. Mà thương hiệu Vinasun 
càng mạnh đồng nghĩa với thu 
nhập càng cao. Hãy bảo vệ nồi 
cơm của mình” 
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Vinasun tài trợ xây dựng lại đường nội bộ 
BV Nhi đồng 2

Sơ kết nuôi heo đất đợt I: thu được 35,5 
triệu đồng từ 24 tổ công đoàn

Vinasun đoạt giải nhất cuộc thi nét đẹp 
công sở

Nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
    Nhân dịp kỷ niệm 
124 năm ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Quận ủy Quận 
5 đã long trọng tổ 
chức lễ trao tặng Huy 
hiệu Đảng đợt 19/5. 
Đồng chí Nguyễn 
Tiến Du được trao 
Huy hiệu 30 năm tuổi 
Đảng.
    Đồng chí Nguyễn 
Tiến Du, sinh năm 
1958, quê quán 
huyện Sóc Sơn, thủ đô Hà Nội, hiện là cán bộ pháp 
chế Chi nhánh 10, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam.

    Ngày 12/6/2014 tại trụ sở công ty Cổ Phần Ánh 
Dương Việt Nam đã diễn ra cuộc thi “ Nét Đẹp Công 
Sở” do Liên Đoàn Lao Động Quận 5 và Công ty đồng 
tổ chức. Cuộc thi có 44 cặp thí sinh tham gia tranh tài 
đến từ các doanh nghiệp, trường học, các đoàn thể… 
trong khu vực Quận 5. Trong đó, Vinasun có 5 cặp 
tham gia. Qua vòng thi sơ khảo, có 20 cặp đậu vào 
vòng thi chung kết xếp hạng, đặc biệt cả 5 cặp thí sinh 
của Vinasun xuất sắc lọt vào vòng này.
    Vòng chung kết diễn ra vào ngày 25/6/2014 với 
các phần thi trang phục công sở, trang phục tự chọn, 
và cuối cùng là phần thi ứng xử. Kết quả, Vinasun đạt 
hai giải cao nhất cuộc thi với cặp Nguyễn Trường Lâm 
- Nguyễn Thùy Tiên dành giải nhất và cặp Trần Đình 
Các - Huỳnh Mai đạt giải ba. Đây là sân chơi ý nghĩa 
đầy thú vị dành cho các nhân viên văn phòng thể hiện 
phong cách thời trang, cá tính bản thân và bản lĩnh 
ứng xử của mỗi người.

    Ngày 2/7, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tổ chức 
lễ bàn giao đường Cây Phượng trong khuôn viên Bệnh 
viện Nhi Đồng 2.
    Đường Cây Phượng được cải tạo lại có diện tích 
1.300 m2 với kinh phí hơn 380 triệu đồng do Vinasun 
Corp. tài trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc 
bệnh nhân thiếu nhi.
    Năm 2013, Vinasun Corp. cũng tài trợ xây dựng lại 
đường Hàng Me, dài 309 m trong khuôn viên bệnh 
viện này với kinh phí trên 300 triệu đồng.

    Công đoàn cơ sở Vinsasun vừa tổ chức đập heo 
đất đợt I tại văn phòng công ty. Tham gia đập heo 
gồm có đại diện công đoàn và 24 phòng ban, chi 
nhánh, xưởng trong toàn công ty như phòng kế toán; 
kinh doanh; thanh tra; marketing, khai thác điều hành 
điểm tiếp thị; xưởng 5; chi nhánh 2, 3,4… Kết quả số 
tiền tạm thu được là 35.470.000đ. Hiện còn 13 phòng 
ban, xưởng, chi nhánh chưa đập heo. Đây là chương 
trình “Nuôi heo đất gây quỹ khuyến học Vinasun” do 
công đoàn công ty phát động nhằm tạo học bổng cho 
các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
được tiếp bước đến trường. Hoạt động này thể hiện rõ 
trách nhiệm của Vinasun đối với cộng đồng.
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Sáng sớm ngày Thứ sáu (27/6/2014) 
thành phố biển Nha Trang bừng 
nắng. Nắng vàng nhẹ lung linh 

trên tán lá, nắng nhấp nháy ánh sao 
trên mặt biển xanh. Không gian thành 
phố thoáng đãng như đẹp hơn thường 
ngày. Vào lúc 8 giờ 45 phút tại số 27 
Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, lãnh đạo công 
ty và chính quyền địa phương đã chính 
thức long trọng cắt băng khai trương 
Vinasun Taxi Khánh Hòa trong tiếng 
pháo giấy hoa ánh bạc rộn ràng, Tiếng 
trống, tiếng nhạc sôi động và tiếng vỗ 
tay vui mừng của các lãnh đạo công 
ty và cán bộ nhân viên Vinasun Taxi 
Khánh Hòa.   
     Đúng 9 giờ đoàn xe của Vinasun Taxi 
Khánh Hoà lăn bánh chở các vị khách 
mời, các vị lãnh đạo công ty và toàn bộ 
cán bộ nhân viên dự lễ, hòa vào dòng 
xe lưu thông bắt đầu chuyến diễu hành 
đầy ấn tượng qua các trục đường chính 
của thánh phố Nha Trang. Ấn tượng 
bởi đoàn xe taxi diễu hành chia làm 
hai tốp, tốp sau cách tốp trước khoảng 
10 phút toàn bộ đoàn diễu hành chỉ 
một chủng loại xe Toyota INNOVA G 
mới trắng bóng sang trọng, điều khiển 
những chiếc xe đó là những tài xế taxi 
Vinasun lịch sự trong bộ trang phục 
mới tinh. Ấn tượng bởi một thương hiệu 
taxi nổi tiếng đã được người dân và du 
khách ở đây mong đợi nay đã có mặt 
đang hiện diện trên đường phố. Đoàn 
xe chạy từ đường Cao Bá Quát, qua 
đường Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn rồi 
chạy dọc con đường ven biển Trần Phú 
thơ mộng hướng về phía nam nơi có 
điểm du lịch quan trọng Vinpearl Land 
rồi quay lại về phía bắc qua cầu Trần 
Phú rồi quẹo ngược lại về Hotel Havana 
sang trọng trên đường Trần Phú, khách 
sạn 5 sao Havana là địa điểm tổ chức 
lễ khai trương chính thức Vinasun Taxi 
Khánh Hòa.
    Khoảng 10 giớ 30 phút sau ít phút 
của chương trình ca nhạc và biểu diễn 
trống sôi động  hoành tráng trên sân 
khấu tổ chức sự kiện của khách sạn. 
Ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám Đốc 
thường trực được sự ủy quyền của ông 
Chủ tịch HĐQT, long trọng đọc diễn 
văn khai mạc và tuyên bố Vinasun 

TIN THỂ THAO

    Trong gia đình Vinasun Taxi 
thì Công ty CP Ánh Dương 
Xanh VN ở Đà Nẵng là xa 
nhất, vì vậy không thể tham 
gia Hội thao truyền thống 
hàng năm của tổng công ty. 
Tuy vậy Vinasun Green Taxi 
cũng thành lập được đội bóng 
với thành viên từ nhiều phòng 
ban, đặc biệt là Phòng Kinh 
doanh và Phòng Điều hành 
điểm tiếp thị.
    Được hình thành từ tháng 
2/2014, quản lý đội bóng kiêm 
đội trưởng Nguyễn Anh Khoa 
(tổ trưởng ĐH-ĐTT) cho biết 
đội bóng đã thi đấu giao hữu 
với các đội bóng của đối tác 
như: KS Trường Sơn Tùng, KS 
Mường Thanh, The Primier 
Villas, Hyatt Resort v.v…. Ngoài 
mục đích rèn luyện sức khỏe 

thì việc thi đấu giao hữu góp 
phần tăng thêm sự đoàn kết, 
chia sẻ, hợp tác giữa Vinasun 
taxi với các đơn vị trên. Dù 
không đặt nặng vấn đề thắng 
thua trong mỗi trận đấu nhưng 
đội bóng ĐH-ĐTT khi ra trận 
luôn luôn thể hiện sự quyết 
tấm chiến đấu hết mình vì 
thương hiệu VINASUN taxi.
    Những nhân tố tích cực nhất 
của đội là Đội trưởng Nguyễn 
Anh Khoa, lão tướng Vũ Thái 
Quảng (nhân viên điều phối), 
Messi Võ Ngọc Tú, Rooney 
Thái Ngọc Trung luôn cống 
hiến hết mình khi tập luyện và 
thi đấu.
    Đội bóng ĐH-ĐTT đang là 
cầu nối thắt chặt tình hữu nghị 
với các đối tác của Vinasun 
Green Taxi tại Đà Nẵng.

Danh sách lái xe trả tài vật Tháng 6/2014
Đội 01: Bùi Đức Quý (Tài 5015) - Đặng Văn Thương (Tài 5039) - Võ Thanh Sơn 
(Tài 4068) - Nguyễn Chánh Song (Tài 4082) - Hồ Thái Bình (Tài 4016) - Nguyễn 
Văn Trông (Tài 5125) - Lê Viết Bình (Tài 5078) - Đặng Văn Hoàng (Tài 5017) - Hồ 
Thái Bình (Tài 4016)
Đội 02: Phan Văn Thụ (Tài 4029)
Đội 03: Nguyễn Hữu Tài (Tài 5134)
Đội 04: Trương Hồng Trung (Tài 5104)
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Danh sách lái xe doanh thu cao nhất Tháng 6/2014

HẠNG TÊN TÀI ĐỘI
1 Nguyễn Văn Lợi 4011 01

2 Đặng Văn Dũng 4041 02

3 Hồ Sĩ Tường 4007 03
4 Lê Quang Tiến 5106 04
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Taxi Khánh Hòa chính thức hoạt 
động. Trong tiếng nhạc và tiến vỗ 
tay hân hoan chúc mừng của các 
vị đại biểu khách mời, của cán 
bộ nhân viên Vinasun Taxi trong 
buổi lễ. Ông Tạ Long Hỷ thay mặt 
công ty đã trân trọng cảm ơn sự 
hợp tác giúp đỡ tận tình và hiệu 
quả của UBND tỉnh Khánh Hòa, 
UBND TP. Nha Trang, các sở ban 
ngành của tỉnh và thành phố, các 
đối tác của Vinasun Corp., các 
Ngân hàng, sân bay Cam Ranh, 
các khách sạn, các khu du lịch lớn 
trong và ngoài tỉnh. Trong lời phát 
biểu ông Hỷ nhấn mạnh: Vinasun 
Taxi là một thương hiệu nổi Việt 
Nam, nổi tiếng Asean nhiều năm 
liền. Hôm nay Vinasun Taxi chính 
thức có mặt tại thành phố biển 
xinh đẹp này. Vinasun đã ưu tiên 
đầu tư phương tiện tốt nhất hiện 
đại nhất của Vinasun tại đây. Với 
100%  xe của Viansun Taxi Khánh 

Hòa được gắn thiết bị giám sát  
hành trình GPS. Đây là thiết bị 
hỗ trợ cho Vinasun Taxi quản lý 
và kinh doanh taxi hiệu quả hơn 
và hạn chế những rủi ro trong hoạt 
động taxi.
    Tại buổi lễ ông Chủ tịch HĐQT 
đã trao quyết định thành lập 
Vinasun Taxi Khánh Hòa cho giám 
đốc chi nhánh Đặng Văn Nhân.
    Ông Nhân phát biểu nhận 
nhiệm vụ:
      - Tôi thay mặt cán bộ nhân 
viên Vinasun Taxi Khánh Hòa, 
trân trọng cảm ơn ông Chủ tịch 
HĐQT, các cấp lãnh đạo công 
ty đã quan tâm đầu tư trang thiết 
bị, phương tiện mới hiện đại cho 
chi nhánh Khánh Hòa. Chúng tôi 
xin hứa thực hiện tốt chủ trương 
của HĐQT và sự chỉ đạo của ban 
Tổng giám đốc để tiếp tục xây 
dựng thương hiệu Vinasun Taxi, để 
khẳng định vững chắc một thương 

hiệu đã nổi tiếng tại thành phố 
biển du lịch xinh đẹp này.
   Cuối buổi lễ một đại diện lái xe 
phát biểu thể hiện sự quyết tâm:
    - Chúng tôi xin hứa sẽ thực 
hiện tốt nội quy, quy chế của công 
ty, tiếp bước và nêu cao đạo đức 
nghề nghiệp và văn hóa ứng xử đã 
trở thành truyền thống của tài xế 
Vinasun Taxi. Tài xế taxi Vinasun 
Khánh Hòa quyết tâm lao động 
giỏi, doanh thu cao và bảo quản 
xe thật tốt để Vinasun Taxi Khánh 
Hòa xứng đáng sự chờ đợi của 
người dân và du khách nơi đây.
    Kết thúc buổi lễ là màn trình 
diễn của dàn trống sôi động âm 
vang cả hội trường mọi người đều 
đứng dậy vỗ tay với ánh mắt và 
nụ cười rạng rỡ chào mừng một 
thương hiệu taxi nổi tiếng có 
mặt tại Nha Trang- Khánh Hòa: 
Vinasun Taxi. 
                        (xem trang 14-15)

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG
                     VINASUN TAXI KHÁNH HÒA

GHI CHÉP CỦA VĂN QUÝ
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LỄ KHAI TRƯƠNG VINASUN TAXI KHÁNH HOÀ

Ông Đặng Phước Thành (Chủ tịch HĐQT) giao nhiệm vụ cho 
ông Đặng Văn Nhân (GĐ Vinasun Taxi CN Khánh Hoà)
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LỄ KHAI TRƯƠNG VINASUN TAXI KHÁNH HOÀ

HĐQT và Ban TGĐ khui sâm banh mừng Khai trương Vinasun Taxi Khánh Hoà
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Cứ siêng năng là có tiền 
    Tôi vốn là kẻ “ngoại đạo” với 
nghề lái taxi. Tôi sinh ra và lớn lên 
ở Hóc Môn. Từ thuở biết đi làm 
kiếm tiền, tôi trải qua khá nhiều 
ngành nghề từ thợ làm bánh dầu, 
làm pháo. Khi pháo bị nhà nước 
cấm sản xuất, cơ sở đóng cửa tôi 
chuyển sang bán gạo, nuôi heo… 
Tôi gắn bó lâu nhất là nghề làm 
thùng giấy carton hơn 10 năm. 
Trải qua nhiều nghề nhưng mức 
lương cao nhất cũng chỉ quanh 
quẩn 4 - 5 triệu đồng/tháng. Tôi 
và vợ kiếm được chỉ đủ trang trải 
sinh hoạt phí gia đình. Vì vậy, 
muốn kiếm tiền nhiều hơn tôi cần 
phải chuyển sang công việc khác 
mới mong ổn định có tương lai. 
    Nhân lúc đó cậu em vợ tôi 

đang chạy taxi cho Vinasun rỉ 
tai “Anh muốn lái taxi không. 
Ở công ty em, nếu chí thú làm 
việc mỗi tháng thu nhập thấp 
nhất cũng được 5 - 7 chai (triệu 
đồng). Nếu anh vô được, em sẽ 
hỗ trợ hướng dẫn cho anh”. Thế 
là tôi quyết định vừa đi làm vừa 
đi học bằng lái. Ngày nhận bằng 
cũng là ngày tôi nghỉ việc ở cơ sở 
làm giấy carton khăn gói nộp hồ 
sơ vào Vinasun. Tôi chính thức 
vào công ty ngày 28/3/2008. Mặc 
dù nhận được “giấy bảo đảm” từ 
em vợ nhưng tôi cũng lo lắm, sợ 
mình chạy xe không đủ sở hụi, 
cầm xe không biết chạy đi đâu 
đón khách,v.v… Tôi tự nhủ, ráng 
hi sinh chạy một năm để tích lũy 
kinh nghiệm, khi nào rành đường 

vững xe, sẽ chuyển sang lái cho 
công ty, xí nghiệp. 
    Lúc đầu mới vào tôi chạy khá 
vất vả, tôi cứ cho xe lui trước lui 
sau canh cự ly sợ va quẹt phải bỏ 
tiền túi ra đền sửa xe. Tôi cũng 
không dám cho xe chạy vào trung 
tâm thành phố mà chỉ quanh 
quẩn khu vực vùng ven Q.12, 
Hóc Môn… Chưa kể mỗi lần chạy 
xa khi cho xe lăn bánh phải dò 
đường, gọi em vợ hỗ trợ. Đường 
thênh thang nhưng tôi không biết 
chạy ở đâu mới có khách. Thằng 
em hướng dẫn “Anh cứ chạy vào 
xếp tài”. May mà Vinasun có 
nhiều điểm tiếp thị nên cũng yên 
lòng đôi chút. Hai ngày đầu tôi 
trắng tay, tới ngày thứ ba tôi bắt 
đầu có dư. Dưới sự dẫn dắt nhiệt 

Đó là lời trần thuật chân thật của bác tài 
Nguyễn Văn Tươi, tài 4988, đội 46, chi nhánh 
2. Anh Tươi cho biết để có tiền trả nợ ngân 
hàng, lo cho hai con anh không có sự lựa 
chọn ngoài việc cố gắng kiếm thật nhiều 
tiền. Kết quả những tháng ngày miệt mài 
trên vô lăng mang về cho anh giải thưởng 
doanh thu cao nhất chi nhánh 2013. Trước 
đó trong năm 2010, 2012 doanh thu anh 
nhất đội 46.

Lái xe
Nguyễn Văn Tươi

NGỌC VÂN

Chỉ có chăm chỉ
              mới kiếm được nhiều tiền
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tình của đứa em và được anh em 
đồng nghiệp chỉ dẫn, tôi mới biết 
đua điểm. 
Sau đó, trong năm đầu tiên vào 
nghề, nhận xe xong tôi thường 
lấy cuốc khách đi vào thành phố 
và “cắm” ở đường Bùi Thị Xuân 
ngày cũng như đêm. Sau này tôi 
thường chạy khu vực xếp tài đường 
Nguyễn Văn Quá, Q.12. Tôi có 
may mắn là được tổ đãi, đi đến 
đâu cũng có khách vãng lai ngoắc 
xe đến đó. Ngoài ra cũng có một 
vài khách mối, lúc bận tôi chuyển 
cho đồng nghiệp chạy và ngược 
lại, đồng nghiệp có khách mối khi 
xuống ca cũng đưa cho tôi chạy. 
Nghề nào kiếm tiền nhiều hơn?
    Ngoài yếu tố thiên thời có duyên 
với nghề, để có doanh thu cao hơn 
đồng nghiệp tôi chăm chỉ lên ca 

sớm và xuống ca muộn. Hàng 
ngày tôi lên ca lúc 4 giờ 45 phút 
sáng, nhận xe xong là tôi ra xếp 
ngay tài nhất, nhì chạy cũng 
được 1- 2 cuốc, còn lúc đêm về 
sáng khi đồng nghiệp mệt nhoài 
“gác kiếm” nghỉ ngơi, tôi vẫn tiếp 
tục “chiến đấu” săn những cuốc 
khách khuya. Có như thế doanh 
thu mới hơn được nhiều người. 
Dĩ nhiên cũng có ngày xui xẻo 
ế khách, bào mãi doanh thu chả 
tăng. Điều quan trọng nữa là tôi 
không muốn bị phê bình nhắc 
nhở, nhất là không thích nghe 
câu phàn nàn “doanh thu anh sao 
thấp lè tè vậy…”. 
    Tuy nhiên, chạy xe đêm cũng 
khó trách khỏi những trường hợp 
bất trắc gặp trộm cắp, kẻ cướp. 
Chúng trong tối mình ngoài sáng 
không lường trước được. Tôi cũng 
từng bị mất tiền hai lần. 
    Lần đầu hơn 12 giờ đêm tôi 
chở một đám trai gái ở ngã tư Bà 
Hom, Q. Bình Tân đi ăn đêm, 
không tìm được chỗ bọn chúng 
quyết định đi về gần KCN Amata, 
Đồng Nai. Đến nơi cả bọn tung 
cửa bỏ chạy. Tôi được nhóm xe 
ôm cho biết bọn này mới đi tù về, 
anh công an mặc thường phục 
đang đi kiểm tra tình hình an 
ninh khu vực nhận thấy dấu hiệu 
khả nghi nên đến hỏi tôi bọn nó 
làm gì? Tôi tường thuật sự việc, 
chưa đầy 30 phút bọn chúng bị 
công an bắt gọn. 
    Lần khác hơn 2 giờ sáng tôi chở 
một con sâu rượu đi từ ngã tư An 
Sương về Dầu Tiếng, Tây Ninh. 
Hắn bảo vào nhà lấy tiền rồi luồn 
ngõ ngách chạy biến vào rừng 
cao su. Trời tối om om e sợ hắn 
có đồng bọn tôi không dám đuổi 

theo. Lúc ấy tôi nghĩ, của đi thay 
người, nghề nào chẳng có vất vả, 
muốn có tiền phải chịu khó thôi. 
Nói chung, tôi muốn doanh thu 
cao vì càng cao tỷ lệ ăn chia cũng 
cao hơn. Mỗi ca, trừ tiền xăng tôi 
bỏ túi sem sem triệu đồng, lúc 
thấp cũng cỡ 7 - 8 trăm ngàn. 
Tóm lại trung bình mỗi tháng 
lương tôi khoảng 12 - 14 triệu 
đồng. Đó là chỉ tiêu tôi đặt ra cho 
mình vì nếu thấp hơn sẽ không 
đủ trang trải chi phí gia đình và 
trả nợ ngân hàng. Hồi năm 2008, 
lúc vào Vinasun tôi vay ngân 
hàng 200 triệu đồng xây nhà. 
Mỗi tháng tôi phải trả nợ cả gốc 
lẫn lãi cho ngân hàng trên 5 triệu 
đồng, vợ tôi làm công nhân may 
phụ thêm chi phí sinh hoạt, may 
mắn công việc thuận lợi đến cuối 
năm nay tôi trả nợ xong rồi. 
    Hiện nay mục tiêu của tôi vẫn 
không thay đổi, cố gắng chạy xe 
kiếm tiền vì cuộc sống vẫn chưa 
ổn định, chúng tôi còn “tay làm 
hàm nhai” nuôi hai con nhỏ ăn 
học. 
    Bây giờ, quen việc, tôi cảm 
thấy may mắn là đã vượt qua gian 
khó lúc đầu để mến nghề lái taxi, 
bởi vì tôi không chịu được cảm 
giác phụ thuộc vào thời gian chủ 
kêu đâu đánh đó, có mặt ngay 
tức khắc nếu lái cho công ty, xí 
nghiệp. Lái taxi khá thoải mái, 
mỗi tháng chạy có 15 ngày, mình 
làm chủ tự quyết định công việc 
làm sao doanh thu trên 2 triệu 
đồng là đạt. Vả lại nếu đi tìm 
công việc khác có mức lương cao 
như hiện nay cũng là điều khó. 
Thế nên lái taxi cho Vinasun vẫn 
là lựa chọn tốt nhất của tôi hiện 
nay và trong tương lai 

Thành tích:
Năm 2013:
Doanh thu nhất chi nhánh 2.
Năm 2012 & 2010:
Doanh thu nhất đội 46.

Anh Hà Văn Hiệp - Đội trưởng đội 46:
Tôi mới nhận chức đội trưởng đội 46 hơn một tháng, theo tôi anh Nguyễn 
Văn Tươi là một tài xế giỏi, doanh thu luôn đứng nhất đội, trung bình từ 
2,9 - 3 triệu đồng ca. Anh ấy thường chạy khu vực Q.12, vừa xếp tài vừa 
chạy khách mối, ngoài ra anh ấy cũng me những nơi có khách. Bên cạnh 
là tài xế có doanh thu cao, đối với đồng nghiệp anh Tươi cũng rất hòa 
đồng, vui vẻ, nhã nhặn
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Bị chửi vẫn phải lắng nghe và thấu 
hiểu
    Nguyễn Lê Minh - Bộ phận tiếp 
nhận thông tin khiếu nại khách 
hàng cho biết: Khách hàng thường 
gọi tổng đài phản ánh thái độ phục 
vụ lái xe và thất lạc hành lý khoảng 
100 vụ mỗi ngày. Trong đó 20% 
là thái độ phục vụ của tài xế, như: 
chê khách đi gần, có lời lẽ khiếm 
nhã với khách, cố tình chở khách 
đi lòng vòng vẽ đường… 80% còn 
lại là thất lạc hành lý như rơi điện 
thoại, ví, túi xách, giỏ quần áo… 
    Tuy nhiên, nhiều vị là khách vãng 
lai đón xe ngoài đường nên không 
nhớ số tài, số xe nhưng do tâm lý 
mất của nóng vội tìm tài sản, hành 
khách điện thoại “mắng vốn”, lời 
nói thiếu kìm chế đó vô hình chung 
tạo sức ép rất lớn lên tổng đài viên. 
Có hành khách xem điện thoại viên 
như… người lái chiếc taxi chở theo 
tài sản của họ nên trực tiếp “xả” 
...     Điện thoại viên trở thành đối 
tượng bị trút giận hứng chịu cơn 
giận của khách ào ào trút xuống đầu 

mình. Vấn đề là bị chửi nhưng 
tổng đài viên không được phản 
kháng, phải im lặng “lắng nghe 
và thấu hiểu” sau đó dịu dàng nhỏ 
nhẹ xoa dịu nỗi đau mất của của 
thượng đế, phải diễn đạt sao cho 
họ hiểu rõ rằng “chúng tôi sẽ phát 
ngay thông tin này đến toàn bộ 
xe taxi đang kinh doanh...”, đồng 
thời thông tin được chuyển ngay 
cho các bộ phận liên quan cùng 
phối hợp giải quyết truy tìm tài 
vật cho khách hàng. 
    Anh Minh tiết lộ: Có nhiều 
khách hàng gọi lên vừa thông báo 
mất của vừa ra hàng loạt “chỉ thị” 
như: “Tôi quen anh A chị B...”; 
“Nói, chính xác mấy giờ tìm được 
tài sản cho tui”; “Không tìm được 
phải tính sao đây?” v.v… Cũng có 
những trường hợp khách nóng 
nảy văng tục: “ĐM, sao dám chở 
tao đi lòng vòng”; “Làm ăn cái… 
(chửi thề), gọi bao nhiêu cuộc mà 
tìm không ra…”. Họ chỉ biết tìm 
được đối tượng để trút giận, cứ 
thoải mái xối xả nhưng nào hiểu 

công việc của tổng đài viên là chỉ 
ghi nhận thông tin và chuyển cho 
các phòng ban liên quan xử lý. Ở 
đầu sóng ngọn gió tổng đài viên 
là người chịu đựng nghe chửi đầu 
tiên, lo lắng theo dõi tâm trạng 
của khách hàng. Một số em nhân 
viên mới chưa “luyện” được một 
cái đầu lạnh đã bị sốc, mắt đỏ 
hoe khi bị khách chửi.
    Không những thế, nhiều điện 
thoại viên mới vào nghề rất dễ 
bị tổn thương khi nghe khách 
mắng “Tổng đài viên gì mà ngu 
vậy, quán cà phê xxx cũng không 
biết ở đâu là sao…”. Số là các em 
chưa biết nhiều điểm trong khi vị 
khách chỉ báo cho xe đến quán 
cà phê xxx, đường yy mà không 
thông báo địa chỉ cụ thể. Hỏi lại 
xin địa chỉ thì bị mắng ngu ngốc, 
trong khi quán cà phê xxx kia lại 
ở trong một khách sạn. 
    Bên cạnh đó, đôi lúc tổng đài 
viên trở thành đối tượng trêu chọc 
của khách hàng, lần nọ có vị 
khách gọi lên yêu cầu nhại giọng 

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Đối với điện thoại viên, điều hành, những 
câu chuyện bị khách trách mắng, gây áp 
lực hay bị tài xế chửi không phải chuyện lạ. 
Nó xảy ra thường xuyên. Mỗi ngày, bản lĩnh 
của mỗi nhân viên là phải xử lý nhịp nhàng 
êm xuôi các tình huống phát sinh. Đối với 
khách hàng, nguyên tắc dù bị mắng cũng 
phải nhỏ nhẹ lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ 
khách hết mình. Với cánh tài xế, dù bị bác 
tài chửi nhưng mỗi ngày vẫn đồng hành 
hỗ trợ phát điểm xuống cho các anh đón 
khách. Đôi khi có những lời chửi mắng vượt 
quá sức chịu đựng những giọt nước mắt 
của họ đã lặng lẽ tuôn rơi… MINH ANH

Kỳ 3: Nỗi lòng nghề nghe chửi

Chuyện kể ở Tổng Đài
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lồng tiếng phim Hồng Kông:
    - Cho tôi một chiếc xe taxi chở 
dùm 2 con heo đi mà.
    - Xe taxi bên em không chở heo 
anh ơi - Cô điện thoại viên Tên Vy 
thật tình trả lời.
    - Có gì đâu mà lo, 2 con heo của 
tui có chút xíu à, như 2 con chó 
nhỏ, nó không ị trên xe đâu mà lo.
    - Máy được chuyển sang cho 
anh Hùng điều hành làm việc lâu 
năm, anh biết ngay khách muốn 
đùa nên cũng trả lời bằng giọng 
phim Hồng Kông… chính gốc: 
Anh thông cảm đi nha, xe chúng 
tôi không chở heo đó mà...
    Sau khi nhận được “cú” trả lời 
y giọng, chàng khách biết mình bị 
“bóc mẽ” nhanh chóng tắt máy, 
không còn gọi điện quấy rầy tổng 
đài nữa. Theo suy đoán của anh 
Hùng, tay này cố tình ghẹo nhân 
viên tổng đài rồi upload đoạn đối 
thoại lên mạng xã hội nhưng anh 
ta không ngờ trò đùa bị phát hiện, 
chẳng còn gì thú vị gây cười. 
Giúp đồng nghiệp dù bị làm tổn 
thương
    Bên cạnh ứng xử đối ngoại nhịp 
nhàng với khách hàng, tổng đài 
còn lo đối nội với cánh tài xế, phát 
điểm hỗ trợ các bác tài. Nhưng 
trong quá trình làm việc cũng 
không thể tránh xung đột giữa lái 
xe và điều hành phát điểm, mà 
hậu quả là nhân viên điều hành bị 
tài xế chửi. Nếu nhẹ thì điều hành 
cho qua còn nặng tài xế sẽ “được 
tặng” biên bản, ngược lại sự phản 
kháng nóng giận thiếu kiềm chế 
của nhân viên tổng đài cũng bị lập 
biên bản. Mà khi bị lập biên bản 
là ảnh hưởng đến cả quá trình làm 
việc, lương thưởng cuối năm thậm 
chí bị cho thôi việc. 
    Xung đột giữa tài xế và nhân 
viên tổng đài do nhiều nguyên 
nhân. Có trường hợp khách báo 
điểm không rõ ràng (do ở quê lên, 
từ nơi khác đến, người nước ngoài 
nói tiếng việt không rõ…) làm nhân 
viên gặp khó trong việc phát điểm 
cho tài xế, chưa kể nhiều trường 
hợp bị tài xế mắng té tát vì tội 

thiếu chính xác. 
    9 giờ sáng, Vân nhận cuộc gọi:
    - Cho một chiếc taxi, tui đứng 
góc ngã tư đường 3/2 - Nguyễn Tri 
Phương. 
    - Chị vui lòng đọc địa chỉ giúp 
em ạ! Chị đang đứng ở số nhà bao 
nhiêu?
    - À! Tui đứng ngay ngã tư đèn 
xanh đèn đỏ - Khách cúp máy cái 
bụp.
Không muốn bị tài xế chửi vì báo 
điểm không rõ ràng, Vân phải gọi 
lại hỏi rõ địa điểm khách đang 
đứng mới có thể phát điểm cho tài 
xế. 
    Theo anh Nguyễn Ngọc Thanh 
Lâm - Phó phòng Tổng đài, chuyện 
tài xế trách móc, nặng lời với điều 
hành xảy ra hàng ngày thường là 
do các bác tài bị rớt điểm, xin số 
điện thoại khách hàng không được 
(do có trường hợp tài xế muốn 
thăm dò khách đi xa hay gần, 
nếu gần anh ta bỏ khách), lái xe 
gọi tổng đài bị nghẽn bộ đàm điều 
hành không nghe được, đến lúc 
anh ta nổi nóng chửi đổng thì bộ 
đàm lại thông thoáng và điều hành 
dính chưởng, nghe chửi rất chói tai 
“ĐM… mày bị điếc à?”, nhẹ nhàng 
hơn thì “Giờ sao, có muốn tui bỏ xe 
kinh doanh hông?”. 
    Anh Hoàng kể cũng có trường 
hợp tài xế bị stress điều hành tổng 
đài vô tình trở thành nơi trút giận. 
Hôm nọ đài nổ điểm ở Q.4, bác tài 
Linh thông báo đến điểm, đài hỏi 
anh Linh cần hỗ trợ số điện thoại 
của khách, anh Linh bảo không 
cần, nhờ đài gọi giúp. Đợi khá lâu 
khách bước ra, anh Linh bèn gọi 
lên tổng đài complaint cái tội “Đài 
không gọi khách dùm tôi” dù anh 
Hoàng đã giải thích rõ ràng tổng 
đài đã gọi khách giúp anh. Vốn là 
người xưa nay hòa nhã nhưng hôm 
ấy anh Linh nộ hỏa lên đầu “Điều 
hành kia, anh tên gì, tôi sẽ báo 
công ty anh không hỗ trợ tôi. Từ 
nay về sau tôi tắt bộ đàm, tôi chạy 
ra sao kệ tôi, doanh thu tốt hay 
không cũng là chuyện của tôi…” 
Biết anh chàng Linh xưa nay tốt 

tính, nhân viên tổng đài liên lạc 
với đội trưởng được biết Linh đang 
bị stress chuyện riêng, tâm trạng 
không tốt. 
    Anh Lâm nhớ, có lần cuộc xung 
đột giữa cô nhân viên tổng đài tên 
Thoa và anh tài xế tên Lân. Cao 
trào khi Lân mất khống chế chửi 
ầm những từ ngữ khó nghe kèm 
theo câu hăm dọa “Mày có tin tao 
xử mày không, mày coi chừng cặp 
giò của mày đó…”. Dĩ nhiên Lân 
dính biên bản nhưng những lời nói 
của anh ta đã làm Thoa tổn thương 
trầm trọng, cô nghẹn ngào không 
nói nên lời. 
    Không nhẫn nhịn được như 
Thoa, là người nóng tính một lần 
xung đột với bác tài tên Hiền, cô 
điều hành tên Nhi không kiềm 
chế được phản pháo “Ừ, đài nói 
vậy đó, còn đỡ hơn anh nhìn đời 
qua hai mảnh ve chai…”. Đoạn đối 
thoại ghi âm đến tay lãnh đạo, xét 
thấy nhiều lần cô vi phạm đôi co 
với tài xế, Nhi đành nghỉ việc vì 
tính cách cô không phù hợp với 
công việc cần lắm hai chữ “nhẫn, 
nhịn”. 
    Chị Trương Thị Liên - Trưởng 
khu vực 4 cho biết: Có nhiều em 
bị tài xế chửi bức xúc buộc phải 
đổi người ra ngoài hít thở không 
khí, ổn định tâm trạng. Nhiều em 
chưa bao giờ bị nặng lời nay bị 
mắng xối xả về việc không phải 
do mình gây ra đã uất ức khóc tức 
tưởi. Tuy nhiên, những ai làm lâu 
nghe chửi… quen, họ luyện được 
“kungfu” nghe nhưng không để 
bụng nhờ đó họ đỡ phải đau lòng, 
phẫn nộ, và họ thường bỏ qua 
cho tài xế, trong trường hợp mắng 
nặng lắm điều hành mới lập biên 
bản. Chị Liên tiết lộ “Những vụ 
mà chúng tôi biết thường đã vượt 
ngưỡng chịu đựng của điều hành”. 
Vì vậy, trong mối quan hệ của tổng 
đài với tài xế, cần lắm một sự cảm 
thông và thấu hiểu, đừng gây tổn 
thương cho nhau bởi những lời nói 
chua cay lúc nóng giận 
(Tên điện thoại viên, điều hành và tài xế 
trong bài đã thay đổi)
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Đội 1: Nguyễn Thanh Sĩ (Tài 6771) - Châu Văn Mạnh (Tài 5411) - 
Nguyễn Phú Lộc (Tài 5212) - Đinh Văn Liêu (Tài 4134) - Nguyễn 
Thanh Sơn (Tài 5411) - Nguyễn Minh Hiếu (Tài 4113) - Huỳnh Văn 
Tùng (Tài 6643) - Huỳnh Văn Lâm (Tài 3490)
Đội 2: Nguyễn An Phương (Tài 1944) - Âu Dương Tuân (Tài 1550) - 
Đoàn Văn Phước (Tài 6122) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 3163) - Danh 
Khánh Ly (Tài 6892) - Trần Quốc Lịch (Tài 3802) - Chương Ngọc Bảo 
Sơn (Tài 3238) - Nguyễn Xuân Dũng (Tài 1550)
Đội 3: Lê Văn Nâu (Tài 1759) - Đinh Xuân Hiệp (Tài 2772) - Nguyễn 
Phúc (Tài 2693) - Nguyễn Hữu Long (Tài 1939) - Trương Minh Phúc 
(Tài 1735) - Khâm Tâm Khánh (Tài 4063) 
Đội 4: Nguyễn Thanh Long (Tài 6002) - Hồ Văn Phát (Tài 4123) - 
Nguyễn Anh Kiệt (Tài 3777) - Nguyễn Văn Thật (Tài 7397) - Trần 
Minh Dương (Tài 1864) - Bùi Đình Sơn (Tài 1806) - Nguyễn Tường (Tài 
3855) - Phạm Khắc Ngân (Tài 6554) - Tô Minh Đức (Tài 7151) - Trần 
Trung Hiếu (Tài 7079) - Nguyễn Minh Tiến (Tài 2375) - Lê Đức Lâm 
(Tài 5116) - Trần Thanh Tư (Tài 4580) - Nguyễn Võ Duy Cương (Tài 
1495) - Nguyễn Tường (Tài 3855) - Phạm Văn Lộc (Tài 7058)
Đội 5: Lê Văn Duyệt (Tài 5210) - Lê Quốc Vẹn (Tài 6805) - Hạ Thanh 
Hoàn (Tài 4546) - Dương Hoàng Thanh (Tài 4773) - Vũ Lê Quốc Tài 
(Tài 2222)
Đội 6: Nguyễn Vĩnh Lễ (Tài 4770) - Nguyễn Thanh Ân (Tài 3763) 
- Huỳnh Việt Hòa (Tài 2716) - Vũ Quốc Phúc (Tài 3474) - Nguyễn 
Huy Hường (Tài 4789) - Trần Thanh Long (Tài 6833) - Huỳnh Mỹ 
Duyên (Tài 3199) - Thái Tấn Phát (Tài 6919) - Trương Văn Quang (Tài 
4657) - Nguyễn Huy Cường (Tài 4586) - Nguyễn Tùng Lâm (Tài 1882) - 
Nguyễn Đình Chính (Tài 4088) - Võ Văn Hiệp (Tài 4163)
Đội 7: Nguyễn Thanh Liêm (Tài 4870) - Ngô Thanh Phong (Tài 3018) - 
Trần Thanh Sơn (Tài 2119) - Sầm Quốc Hải (Tài 3234) - Nguyễn Quốc 
Tân (Tài 4220) - Lê Quang Đạt (Tài 3757) - :Đồng Ngọc Tâm (Tài 
6711) - Lữ Khoa Tuấn (Tài 2340)
Đội 8: Bùi Văn Trường (Tài 4141) - Hà Nguyễn Văn Đông (Tài 7205) 
- Trần Quang Điệu (Tài 6695) - Lê Văn Bảo (Tài 5249) - Huỳnh Văn 
Long (Tài 3616) - Trân Văn Long (Tài 4074) - Chung Thành Hảo (Tài 
3616) - Nguyễn Giang Sơn (Tài 7164) - Bùi Văn Vũ (Tài 2550) - Lê 
Trân Vương Nghĩa (Tài )
Đội 9: Chu Viết Vân (Tài 7241) - Phạm Văn Thảo (Tài 4310) - Mai Thế 
Thanh (Tài 2358) - Trịnh Bá Trắc (Tài 5543) - Ong Cao Đạt (Tài 6971) 
- Nguyễn Thế Phong (Tài 6862) - Nguyễn Hoàng Hưng (Tài 7034) - 
Lương Minh Nhật (Tài 6512)
Đội 10: Phạm Văn Minh (Tài 3363) - Nguyễn Chí Nhiều (Tài 3838) - 
Nguyễn Chí Tâm (Tài 4026) - Nguyễn Quốc Công (Tài 1950) - Tô Tất 
Thành (Tài 3666) - Tạ Minh Hải (Tài 3586) - Đinh Lâm Sơn (Tài 2609) 

- Lâm Quốc Cường (Tài 2529) - Trần Quốc Bảo (Tài 5628) - Phạm 
Quốc Thiên (Tài 6660)
Đội 11: Nguyễn Ngọc Tân (Tài 6690) - Huỳnh Hữu Hiệp (Tài 6070) 
- Trần Viết Hải (Tài 4164) - Nguyễn Thanh Thảo (Tài 5470) - Võ Văn 
Minh (Tài 1792) - Đỗ Văn Bản (Tài 5223) - Nguyễn Duy Khang (Tài 
6070)
Đội 12: Huỳnh Việt Hòa (Tài 3462) - Phạm Văn Dần (Tài 2635) - 
Nguyễn Văn Công (Tài 5012) - Nguyễn Khắc Quân (Tài 7097) - Huỳnh 
Thanh Bình (Tài 1802) - Nguyễn Trọng Chính (Tài 5256)
Đội 14: Tạ Thanh Sinh (Tài 3417) - Nguyễn Trọng Đức (Tài 4410) - Lê 
Thạch Phúc (Tài 4411) - Dương Văn Nghĩa (Tài 5119) - Đinh Thanh 
Kiệt (Tài 5007) - Nguyễn Văn Ba Ri (Tài 6082)
Đội 15: Nguyễn Văn Ba (Tài 4954) - Nguyễn Văn Hải (Tài 2551) - Trần 
Chiến Khu (Tài 6188) - Trần Văn Việt (Tài 2935) - Nguyễn Văn Ba (Tài 
4954) - Huỳnh Mười (Tài 6023)
Đội 16: Trương Văn Cường (Tài 5013) - Cao Trường Hải (Tài 4188) - 
Đặng Ngọc Ánh (Tài 3912) - Lê Đình Tuấn (Tài 4188) - Lưu Đình Tân 
(Tài 1838) - Lê Xuân Chung (Tài 5304) - Thái Đình Thụy (Tài 5431)
Đội 17: Ký Thành Lâm (Tài 5300) - Nguyễn Công Lịnh (Tài 4187) - Lê 
Phú Huy (Tài 5562) - Lâm Vĩ Khánh (Tài 2499) - Trần Văn Được (Tài 
6032) - Trần Đại Quang (Tài 6726) - Lâm Văn Hùng (Tài 6059) - Châu 
Tiến (Tài 7272) - Trịnh Hoài Tân (Tài 1843)
Đội 18: Liễu Hoàng Huy (Tài 6157) - Lý Chiến Kiều (Tài 1489) - 
Nguyễn Thanh Tùng (Tài 1859) - Nguyễn Mạnh Hùng (Tài 3680) - 
Trương Xuân Thắng (Tài 2659) - Nguyễn Thanh Dân (Tài 4598) - Lê 
Trần Anh Tuấn (Tài 4811) - Phan Hồ Ngọc Tuấn (Tài 5231) - Ngô Minh 
Hân (Tài 3829) - Trang Vũ (Tài 3433) - Lưu Trần Hoàng Anh (Tài 3256)
Đội 19: Vũ Văn Du (Tài 3447) - Hồ Quang Quân (Tài 7065) - Nguyễn 
Công Toàn (Tài 6708) - Trương Phi Hùng (Tài 2304) - Trần Quang 
Thuận (Tài 3092) - Nguyễn Ngọc Anh (Tài 2649) - Đỗ Duy Thành (Tài 
6970) - Phan Thanh Hiển (Tài 4584)
Đội 20: Lê Thanh Trí (Tài 1952) - Võ Đình Lượng (Tài 1790) - Nguyễn 
Văn Sáng (Tài 5422) - Phan Minh Tâm (Tài 4970) - Nguyễn Văn Khôi 
(Tài 4895) - Lê Công Minh (Tài 1952) 
Đội 21: Nguyễn Phi Quý (Tài 3988) - Phạm Đình Thảo (Tài 4701) - Lý 
Kiến Khang (Tài 2123) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 1922) - Lợi Hoàng 
Sanh (Tài 5453) - Phạm Hữu Lâm (Tài 4162) - Nguyễn Vũ Phong (Tài 
2364) - Huỳnh Quốc Trung (Tài 3970) - Nguyễn Xuân Thanh (Tài 
3178) - Nguyễn Văn Thọ (Tài 3614) - Võ Trung Hiếu (Tài 3111) - Lê 
Văn Tám (Tài 6801) 
Đội 22: Nguyễn Thanh Xuân (Tài 2089) - Trần Xuân Hưng (Tài 3099) 
- Nguyễn Văn Rỡ (Tài 7112) - Bùi Ngọc Phước (Tài 1876) - Trần Xuân 
Hưng (Tài 4514) - Phạm Đắc Hưng (Tài 3215) - Phạm Quốc Mạnh 

Tần (Tài 4737) - Phan Chấn Cường (Tài 7189) - Nguyễn Hoàng Hải 
(Tài 6557) - Trần Ngọc Hải (Tài 6719) - Võ Quang Thắng (Tài 3278)
Đội 23: Trần Văn Quang (Tài 5031) - Trần Văn Lượm (Tài 6586) - 
Nguyễn Đức Tiến (Tài 6613) - Nguyễn Hữu Phương (Tài 3714) - Tạ Thế 
Quang (Tài 2681) - Lê Văn Trung (Tài 4207)
Đội 24: Vũ Phương Đông (Tài 3965) - Nguyễn Văn Thiện (Tài 5614) 
- Hứa Kiến Tân (Tài 2575) - Nguyễn Ngọc Trí (Tài 7104) - Nguyễn 
Ngọc Quý (Tài 6980)
Đội 25: Bùi Đình Vũ (Tài 2475) - Nguyễn Quang Thắng (Tài 6608) 
- Phan Công Xị (Tài 6608) - Võ Thành Hải (Tài 4044) - Nguyễn Văn 
Phương (Tài 4390) - Phùng Tấn Toàn (Tài 3961) - Nguyễn Văn Phong 
(Tài 6517) - Lê Hòa Nhã (Tài 4551) - Lê Anh Tuấn (Tài 5258) - Lê 
Duy Long (Tài 4317) - Nguyễn Phú Liêng (Tài 4892) - Lê Văn Phúc 
(Tài 6190)
Đội 26: Nguyễn Văn Long (Tài 5581) - Nguyễn Thanh Hồ (Tài 1840) 
- Dương Văn Minh (Tài 4521) - Lã Thanh Hoài (Tài 4515) - Nguyễn 
Ngọc Thiệt (Tài 4835) - Lê Văn Hùng (Tài 2573) - Đỗ Hồng Phú (Tài 
4521) - Lê Xuân Vũ (Tài 2756) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 3500) - Phan 
Thanh Duy (Tài 7054) - Nguyễn Minh Hoàng (Tài 3266) - Nguyễn 
Đình Thảo (Tài 4730)
Đội 27: Kha Toàn (Tài 1764) - Nguyễn Lê Thế (Tài 7275) - Huỳnh 
Minh Dũng (Tài 3907) - Phạm Tiến Thanh (Tài 6205) - Phạm Đỗ Huy 
Quang (Tài 1488)
Đội 28: Trần Ngọc Thung (Tài 4577) - Trần Văn Hiệp (Tài 4368) - Trần 
Quang Nhật (Tài 5639) - Đặng Dương (Tài 5571) - Nguyễn Ánh Phụng 
(Tài 7006) - Nguyễn Thấp Thoại Anh (Tài 1773) - Nguyễn Văn Giõng 
(Tài 7252) - Nguyễn Anh Phụng (Tài 7006) 
Đội 29: Bùi Xuân Nghiêm (Tài 2501) - Vũ Đức Việt (Tài 4238) - Nguyễn 
Hữu Dân (Tài 4069) - Lê Đình Tuấn (Tài 4983) - Nguyễn Thành Vin 
(Tài 3637) - Võ Văn Thanh (Tài 3779) - Bùi Anh Đức (Tài 6131) - Trần 
Ngọc Hoàng (Tài 2168) - Nguyễn Minh Thành (Tài 4550)
Đội 30: Lê Thanh Tâm (Tài 4790) - Hoàng Anh Tuấn (Tài 5492) - Lê 
Thành Lộc (Tài 2473) - Lê Văn Thành (Tài 4453) - Phan Quốc Cường 
(Tài 3660) - Nguyễn Phúc Tiến (Tài 4698)
Đội 31: Trần Văn Lẻ (Tài 4017) - Nguyễn Huy Cường (Tài 6187) - 
Nguyễn Khắc Nhu (Tài 2324) - Huỳnh Văn Châu (Tài 5262) - Nguyễn 
Minh Khương (Tài 6522) - Cao Văn Hòa (Tài 7001) - Phan Vũ Sơn (Tài 
7131) - Nguyễn Hoàng Tố (Tài 2495)
Đội 32: Nguyễn Huy Bình (Tài 4126) - Trần Văn Hùng (Tài 4323) - 
Nguyễn Văn Út (Tài 4299) - Lê Anh Dũng (Tài 7049) - Nguyễn Thanh 
Sang (Tài 1804) - Phạm Văn Nhàn (Tài 7292) - Võ Văn Phú (Tài 2313) 
- Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 5069) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 2099) - Phạm 
Long Xuyên (Tài 4247)

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 04/2014

CHAMELEA Bảo
(Tài 6183 - Đội 70) 

Tài vật: Balo màu xanh sẫm gồm 
01 máy laptop hiệu Apple và
nhiều tài sản có giá trị khác
(Ước tính 12,000,000đ)

TrầN THANH Huy  
(Tài 4674 - Đội 86 ) 

Tài vật: - 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 màu đen,
bao da màu đỏ

(Ước tính 8,000,000đ)

TrầN THANH TâN
(Tài 3843 - Đội A7 ) 

Tài vật: Cặp đen: 01 máy laptop hiệu Lenovo
và nhiều tài sản có giá trị khác
(Ước tính 10,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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Đội 33: Đoàn Ngọc Hùng (Tài 4821) - Lê Trọng Khắc (Tài 6702) - Võ 
Thành Tâm (Tài 6201) - Tô Văn Hùng (Tài 7274) - Bùi Trọng Lịch (Tài 
2201) - Hà Ngọc Thế (Tài 2175) - Vũ Ngọc Long (Tài 4915) - Đoàn Ngọc 
Hùng (Tài 4821) - Lê Trọng Khắc (Tài 6035) - Đinh Quý Hiển (Tài 6035) 
- Lê Tiến Hiển (Tài 6807) - Nguyễn Thanh Triều (Tài 6800) - Trần Quốc 
Tú (Tài 4153) - Hồ Hồng Khanh (Tài 6160) - Trần Anh Văn (Tài 3085) - Lê 
Minh Trung (Tài 5059)
Đội 34: Trần Thanh Phước (Tài 4877) - Nguyễn Ngọc Minh (Tài 7396) - 
Nguyễn Quốc Phát (Tài 5136) - Cao Hoàng Sơn (Tài 2092) - Nguyễn Hữu 
Hảo (Tài 4907) - Phan Hoàng Di (Tài 5251) - Nguyễn Thanh Hiền (Tài 
6867) - Đào Bá Hùng (Tài 5598) - Lý Kim Phúc (Tài 5020) - Nguyễn Đức 
Cường (Tài 5136) - Lê Văn Son (Tài 6739) - Nguyễn Minh Thái (Tài 3289)
Đội 35: Trần Văn Thuyết (Tài 4603) - Lưu Hồng Phong (Tài 7067) - Bùi Văn 
Cu (Tài 4319) - Nguyễn Thanh Việt (Tài 3113) - Nguyễn Hoàng Trung (Tài 
4313) - Nguyễn Duy Thảo (Tài 5576) - Hồ Thiết Hùng (Tài 6108) - Trần 
Văn Thái (Tài 4603)
Đội 36: Trần Thế Đăng (Tài 2209) - Nguyễn An Điền (Tài 2374) - Trương 
Phương Cẩm (Tài 4620) - Bùi Văn Thàn (Tài 2095) - Nguyễn Văn Tiến (Tài 
2483) - Trần Thanh Tuấn (Tài 4620) - Nguyễn Đăng Chất (Tài 4023) - Lê 
Văn Mính (Tài 2920) - Huỳnh Ngọc Hòa (Tài 5435) - Nguyễn Trọng Nghĩa 
(Tài 2094) - Cao Văn Rồng (Tài 4185) - Hoàng Minh Vương (Tài 7430) - 
Trần Văn Thạch (Tài 2483) - Trương Văn Đông (Tài 5383) - Chu Hữu Hải 
(Tài 3579) - Vũ Ngọc Thuấn (Tài 4826)
Đội 37: Đặng Xí Đạt (Tài 6575) - Phạm Viết Thơm (Tài 5270) - Phạm 
Hùng Xuyên (Tài 6181) - Phan Thanh Thế Vũ (Tài 6511) - Võ Văn Tánh 
(Tài 6905) - Hồ Xuân Khỏe (Tài 6181) - Lê Quang Minh (Tài 7109) - Võ 
Văn Sĩ (Tài 6202) - Nguyễn Phước Đại (Tài 6838) - Phạm Hoài Phong (Tài 
1468) - Phạm Nghĩa (Tài 7264)
Đội 38: Trần Anh Kiệt (Tài 4383) - Nguyễn Văn Tròn (Tài 3974) - Nguyễn 
Văn Hoàng (Tài 4119) - Thái Văn Phúc (Tài 6657) - Huỳnh Ngọc Bảo (Tài 
4911) - Đỗ Hiếu Trung (Tài 5312) - Võ Tiến Thuận (Tài 3638) - Nguyễn 
Văn Hên (Tài 3880) - Phạm Văn Hải (Tài 6168) - Nguyễn Thanh Sang (Tài 
6021) - Trần Quốc Bảo (Tài 5035) - Trần Huy Ngô (Tài 6891)
Đội 39: Lê Xuân Sương (Tài 4072) - Phạm Văn Bình (Tài 4534) - Nguyễn 
Văn Cường (Tài 1538) - Hồ Trọng Thành (Tài 6204) - Mai Phương Em 
(Tài 6540) - Hoàng Đình Chiểu (Tài 6790) - Dương Hoàn Kiệt (Tài 7059)
Đội 40: Nguyễn Vũ Hải Dương (Tài 3235) - Ngô Xuân Nhường (Tài 1528) 
- Nguyễn Huy Hỷ (Tài 1521) - Trần Ngọc Bằng (Tài 1574) - Lê Nguyễn 
Đăng Khanh (Tài 1534) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 3384) - Thiều Nam Tấn 
(Tài 5416) - Đặng Như Linh (Tài 7043)
Đội 41: Ngô Quốc Nguyên Vũ (Tài 5184) - Lê Xuân Bình (Tài 1858) - 
Nguyễn Thanh Bình (Tài 2375) - Nguyễn Đăng Trọng (Tài 4898) - Nguyễn 
Hoàng Công (Tài 4922) - Phùng Thanh Tâm (Tài 3515) - Dương Văn Ái 
(Tài 4231) - Trần Trọng Thành (Tài 6208) - Phạm Ngọc Đức (Tài 4213) - 
Dương Quang Thiện (Tài 1724) - Trần Văn Quyến (Tài 3251)
Đội 42: Nguyễn Văn Nội (Tài 2996) - Mai Huy Cường (Tài 2079)  - Nguyễn 
Hiếu Hòa (Tài 3196) - Trần Quyết Tiến (Tài 4748) - Nguyễn Văn Ngọc 
Bích (Tài 1531) - Phạm Tiến Duẩn (Tài 4748) - Tạ Văn Cường (Tài 2365)
Đội 43: Đoàn Minh Nhựt (Tài 2531) - Nguyễn Hưng Lợi (Tài 6887) - Phạm 
Minh Trí (Tài 4874) - Cao Tấn Bửu (Tài 3689) - Đoàn Văn Phố (Tài 1930) 
- Đặng Văn Đặng (Tài 2284) - Võ Đại Được (Tài 4685) - Nguyễn Văn Như 
(Tài 7172) - Nguyễn Đăng Tuấn (Tài 4894) - Phạm Văn Dũng (Tài 4859)
Đội 44: Mai Hoàng Long (Tài 3351) - Lê Hồng Minh Quân (Tài 1455) 
- Phạm Tuân Anh (Tài 5561) - Võ Hoàng Ân (Tài 7359) - Trương Quốc 
Minh (Tài 2900) - Đỗ Trí Công (Tài 4684) - Đặng Thanh Ngoan (Tài 1844) 
- Nguyễn Cu Em (Tài 4071)
Đội 45: Trần Văn Nhiên (Tài 4555) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4149) - Đỗ 
Hoàng Vũ (Tài 4627) - Vũ Xuân Đức (Tài 5200) - Trần Duy Khánh (Tài 
4470)
Đội 46: Lâm Kiến Vĩnh (Tài 3568) - Nguyễn Văn Dương (Tài 6192) - Lê 
Quang Vinh (Tài 6192) - Nguyễn Tuấn Hiếu (Tài 2394) - Nguyễn Văn Tươi 
(Tài 4988) - Phạm Văn Thuấn (Tài 5482)
Đội 47: Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3985) - Nguyễn Thành Quốc (Tài 5494) - 
Võ Thành Phước (Tài 4581) - Nguyễn Đức Dinh (Tài 3365) - Nguyễn Văn 
Trí (Tài 2492) - Thạch Văn Tuấn (Tài 7214) - Đoàn Văn Thanh Giàu (Tài 
4995) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3985) - Từ Hải Thuyền (Tài 5404) - Nguyễn 
Ngọc Hùng (Tài 2303)
Đội 48: Ngô Thanh Vũ (Tài 5399) - Phan Tấn Lộc (Tài 5527) - Trần Văn 
Nghĩa (Tài 6538) - Thái Tín Thạch (Tài 6171) - Trương Hoàng Tâm (Tài 
5611) - Trương Phước Trường (Tài 2420) - Nguyễn Phương (Tài 3104) - 
Trần Quốc Văn (Tài 5642) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 6058) - Lê Quang Tuệ 
(Tài 1752) - Đoàn Hồng Hải (Tài 5624) - Lê Văn Thành (Tài 1443) - Bùi 
Văn Trưng (Tài 3927)
Đội 49: Trần Văn Sinh (Tài 7007) - Võ Đình Châu Tuấn (Tài 2494) - 
Nguyễn Văn Giáp (Tài 7318) - Nguyễn Tất Hạnh (Tài 6812) - Nguyễn Bá 
Toàn (Tài 4538) - Nguyễn Đăng Tuyển (Tài 2141) - Đoàn Duy Phong (Tài 
2959) - Nguyễn Trung Hiển (Tài 4896) - Hoàng Đình Khang (Tài 2958) - 
Đặng Hữu Hiền (Tài 6211) - Đỗ Thanh Phương (Tài 5071)
Đội 50: Hoàng Trần Bảo Duy (Tài 6550) - Tạ Nguyên Bình (Tài 6659) 
- Ngô Nhơn Quý (Tài 4128) - Phạm Dung Tính (Tài 5460) - Tạ Hồng 
Thái (Tài 5600) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 5115) - Nguyễn Thanh Thuận 
(Tài 5388)
Đội 51: Nguyễn Xuân Ngọc (Tài 5616) - Nguyễn Thanh Liêm (Tài 4600) 
- Hồng Tám Đệ (Tài 3583) - Phạm Minh Mẫn (Tài 2620) - Nguyễn Minh 
Tâm (Tài 4401) - Trần Trường Sáng (Tài 3583) - Nguyễn Xuân Ngọc (Tài 
5616) - Trịnh Quốc Huy (Tài 1451) - Lê Hữu Đức (Tài 1562) - Lê Quốc 
Cường (Tài 7117) - Ngô Kim Tiền (Tài 7288)
Đội 52: Trần Thanh Sơn (Tài 4506)
Đội 53: Nguyễn Thanh Tùng (Tài 7316) - Trương Trọng Hiếu (Tài 6513) 
- Lê Tuấn Hào (Tài 3585) - Lê Ngọc Quân (Tài 6001) - Trần Phát Tài (Tài 
6775) - Trần Văn Bình (Tài 6627) - Doãn Văn Khang (Tài 6951)
Đội 54: Trương Thanh Phong (Tài 5221) - Nguyễn Cao Toàn (Tài 5511) - 
Ngô Minh Thông (Tài 2429) - Nguyễn Văn Mạnh (Tài 6535) - Huỳnh Đại 
Vinh Quang (Tài 2462) - Quảng Trọng Bình Tài 7393) - Lê Ngọc Quý (Tài 
6604) - Nguyễn Quốc Thắng (Tài 7323)
Đội 55: Bùi Hoành (Tài 7194) - Trần Đình Hai (Tài 4830) - Vũ Mạnh Hà 
(Tài 3931) - Thái Hoàng Nhân (Tài 6648) - Lê Văn Phụng (Tài 7024) - 
Nguyễn Duy Thanh (Tài 5015) - Bùi Đình Minh (Tài 6044) - Lâm Kiến 
Dũng (Tài 6052) - Vũ Trần Trường Chinh (Tài 4721) - Nguyễn Quang Tâm 
(Tài 4880) - Kiều Văn Thụ (Tài 6821) - Nguyễn Văn Thanh (Tài 7361) - 
Nguyễn Ngọc Cẩn (Tài 4873) - Nguyễn Văn Thống (Tài 3631)
Đội 56: Đặng Bá Khương (Tài 7377) - Trần Hữu Vinh (Tài 2403) - Nguyễn 
Văn Hùng (Tài 4757) - Trần Văn Bắc (Tài 5032) - Lý Thiện Hữu (Tài 2433)
Đội 57: Nguyễn Văn Thiện (Tài 6705) - Thái Đình Hiệp (Tài 4220) - 

Nguyễn Minh Thông (Tài 6830) - Dương Minh Tùng (Tài 1762) - Lê Thanh 
Cường (Tài 1905) - Trần Thị Bích Phượng (Tài 4045) - Huỳnh Hữu Hiền 
(Tài 7304) - Trần Vĩnh Thanh Lam (Tài 2902) - Huỳnh Hữu Hiền (Tài 
7304)
Đội 58: Lương Hiếu Nghĩa (Tài 6516) - Đoàn Quang Vinh (Tài 2253) - 
Trần Thanh Long (Tài 3128) - Lư Văn Phúc (Tài 6008) - Hoàng Lương 
Phong (Tài 6979)
Đội 59: Nguyễn Văn Rắc (Tài 2088) - Nguyễn Minh Tùng (Tài 1709) - 
Nguyễn Văn Rắc (Tài 2088) - Lâm Quốc Thắng (Tài 7072) - Lê Trọng 
Cường (Tài 1776) - Nguyễn Thành Được (Tài 1949) - Võ Chí Thông (Tài 
7333)
Đội 60: Nguyễn Văn Bình (Tài 4089) - Trần Ngọc Hùng (Tài 7102) - 
Quách Toàn (Tài 6696) - Trần Quốc Bảo (Tài 4137) - Lê Thanh Tiến (Tài 
7334) - Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 7028) - Ngô Hoàng Hải (Tài 3749) - Võ 
Minh Hùng (Tài 4912) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 3021)
Đội 61: Nguyễn Đông Ba (Tài 7250) - Trần Văn Bảy (Tài 6546) - Phạm 
Hùng Cường (Tài 3860) - Nguyễn Văn Thông (Tài 3813) - Bùi Ngọc Giang 
(Tài 2763) - Bùi Ngọc Thạnh (Tài 6743) - Trần Tiến Dũng (Tài 2390) - Trần 
Duy Thành (Tài 1794) - Nguyễn Văn Hà (Tài 5227) - Nguyễn Văn Hổ (Tài 
6546) - Bùi Ngọc Thạch (Tài 3773) - Hoàng Thị Hà (Tài 3192)
Đội 62: Bùi Văn Việt (Tài 4085) - Trần Anh Nhật (Tài 1740) - Nguyễn 
Thanh Long (Tài 4035) - Nguyễn Thành Công (Tài 5246) - Nguyễn Đức 
Giang (Tài 4136) - Lâm Văn Phước (Tài 4800) - Trần Nhật Khiêm (Tài 
3301) - Hồ Văn Hồng Tiến (Tài 5358) - Nguyễn Văn Hải (Tài 6502)
Đội 63: Đỗ Văn Toàn (Tài 2256) - Nguyễn Thế Hòa (Tài 4992) - Phạm 
Thiện Thông (Tài 3862) - Lê Hồng Mộng (Tài 6118) - Nguyễn Văn Công 
(Tài 1909) 
Đội 64: Nguyễn Phương Kỳ (Tài 6529) - Trần Tấn Kiều (Tài 2528) - Nguyễn 
Thành Thái (Tài 1830) - Nguyễn Văn Luyến (Tài 2343) - Trần Văn Xếp (Tài 
6717) - Nguyễn Hoàng Tâm (Tài 5302) - Đỗ Thành Đất (Tài 4778) - Tăng 
Lệnh Vinh Quang (Tài 1987)
Đội 65: Lý Cẩm Minh (Tài 2255) - Lê Văn Ân (Tài 7374) - Dương Quang 
Thái (Tài 6115) - Lê Huỳnh Anh (Tài 4982) - Phạm Phi Hơn (Tài 6216) - 
Lục Tấn Thắng (Tài 6692)
Đội 66: Nguyễn Văn Bình (Tài 4561) - Ngô Văn Đình (Tài 1821) - Hà 
Xuân Hùng (Tài 3090) - Trần Văn Sanh (Tài 2446) - Nguyễn Văn Tươi (Tài 
3071) - Nguyễn Văn Tú (Tài 7062) - Phạm Văn Hạnh (Tài 4314) - Khương 
Thanh Xuyên (Tài 5502) - Nguyễn Văn Bình (Tài 3697) - Hà Xuân Hùng 
(Tài 3090)
Đội 67: Lê Văn Hóa (Tài 5008) - Mã Thanh Bình (Tài 3551) - Hoàng Văn 
Quế (Tài 3372) - Trần Hoàng Dũng (Tài 3115) - Tô Quốc Dũng (Tài 4219) 
- Đỗ Văn Muôn (Tài 6121) - Phạm Thế Huy (Tài 2090)
Đội 68: Trần Đức Lợi (Tài 4051) - Mai Công Vũ (Tài 1454) - Lưu Hoàng 
Hiếu (Tài 7308) - Đoàn Trọng Nghĩa (Tài 1560) - Bùi Minh Trung (Tài 
6673) - Trần Hoàng Vũ (Tài 3725) - Lê Hồng Phong (Tài 7310) - Nguyễn 
Văn Dũng (Tài 5091)
Đội 69: Ngô Quang Hiển (Tài 6592) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4151) - Lê 
Thanh Diễn (Tài 3854) - Nguyễn Hữu Phước (Tài 6012) - Trần Thiết Dương 
(Tài 5229) - Võ Minh Thái (Tài 5478) - Nguyễn Hồng Tâm (Tài 5380) - 
Nguyễn Văn Nhiều (Tài 6983) - Phạm Văn Nhị (Tài 6952)
Đội 70: Trần Hoàng Lam (Tài 6127) - Lý Văn Huề (Tài 3926) - Võ Tấn 
Cường (Tài 2965) - Lê Huy Tâm (Tài 1452) - Nguyễn Thanh Vân (Tài 2948) 
- Trần Văn Thâm (Tài 3866) - Chamalea Bảo (Tài 6183) - Nguyễn Văn Tài 
(Tài 7009) - Huỳnh Quốc Thắng (Tài 2948) - Trần Văn Kỷ (Tài 2594) - Trần 
Văn Hải (Tài 3992) - Phạm Văn Nuôi (Tài 4958)
Đội 71: Nguyễn Thiết Hùng (Tài 6212) - Hồ Minh Sang (Tài 1737) - 
Nguyễn Ngọc Vương Khương (Tài 1487) - Hồ Minh Sang (Tài 7366) - 
Nguyễn Văn Phong (Tài 5276) - Nguyễn Đức Phương (Tài 2414) - Nguyễn 
Ngọc Điệp (Tài 3412) - Đỗ Định (Tài 6559) - Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 
4031) 
Đội 72: Nguyễn Thanh Sang (Tài 3464) - Phạm Thanh Tuấn (Tài 6740) 
- Nguyễn Văn Nam (Tài 3960) - Nguyễn Thành Đô (Tài 6858) - Nguyễn 
Minh Thành (Tài 1845) - Nguyễn Văn Bạc (Tài 4222) - Tàu Minh Hạnh 
(Tài 3696) - Vương Văn Hùng (Tài 2178) - Nguyễn Văn Quang (Tài 3482)
Đội 73: Đặng Văn Tuấn (Tài 3928) - Trần Công Thắng (Tài 4099) - Mã 
Xuân Tùng (Tài 1958) - Nguyễn Vũ Duyên Hải (Tài 6901) - Mai Xuân 
Tùng (Tài 1958) - Trương Đắc Hương (Tài 1812) - Nguyễn Thịnh Thanh 
Thế (Tài 7402)
Đội 74: Cao Hùng Dũng (Tài 1561) - Trần Văn Dũng (Tài 7145) - Ngô 
Quang Trung (Tài 7330) - Nguyễn Minh Tân (Tài 4474) - Phạm Văn Lâm 
(Tài 3577) - Đinh Văn Hiệu (Tài 6076) - Phạm Thanh Sơn (Tài 2176) - Lê 
Xuân Trung (Tài 4004) - Lê Quốc Sang (Tài 1741) - Trần Văn Nam (Tài 
7297) - Trương Võ Đắc Huy (Tài 5286)
Đội 75: Nguyễn Minh Tùng (Tài 6566) - Trần Tất Giàu (Tài 2521) - Châu 
Văn Diên (Tài 6038) - Phạm Tấn Cường (Tài 7376) - Hoàng Minh Chiến 
(Tài 3984) - Lê Hữu Tài (Tài 3721) - Phạm Xuân Trãi (Tài 3721) - Nguyễn 
Bá Nam (Tài 7080) - Trần Hoàng Hận (Tài 2708) - Lương Công Thành (Tài 
3359) - Châu Nhãnh Khiêm (Tài 5356)
Đội 76: Trần Công Quốc Thái (Tài 2622) - Nguyễn Phạm Cường (Tài 7261) 
- Nguyễn Quang Phong (Tài 2486)
Đội 77: Phạm Minh Trung (Tài 3524) - Tăng Hồng Xương (Tài 1997) 
- Đặng Hoàng Quốc Huy (Tài 2971) - Huỳnh Thanh Toàn (Tài 1715) - 
Nguyễn Kỳ Quốc (Tài 7125) - Lê Bá Thắng (Tài 6839) - Nguyễn Chí Nhanh 
(Tài 5566) - Ngô Văn Hùng (Tài 5099)
Đội 78: Đinh Gia Mẫu (Tài 7236) - Bùi Phi Hùng (Tài 1937) - Lê Hoàng 
Anh Dũng (Tài 5438) - Nguyễn Tùng Phương (Tài 4302) - Lê Thành Tuyến 
(Tài 6532) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 4647) - Phạm Công Khôi (Tài 3643)
Đội 79: Nguyễn Văn Dũng (Tài 3791)
Đội 80: Kiều Văn Hân (Tài 4118) - Mai Văn Thắng (Tài 3569) - Trương 
Tấn Phúc (Tài 4280) - Nguyễn Hoàng Lâm (Tài 6060) - Lưu Chí Bình (Tài 
4804) - Nguyễn Phong (Tài 3548) - Phan Châu Nguyên (Tài 4554) - Lê 
Anh Đức (Tài 4972) - Phạm Thanh Thu (Tài 4454) - Tiêu Quang Mỹ (Tài 
4655) - Lê Xuân An (Tài 4510)
Đội 81: Lưu Văn Bảng (Tài 7237) - Huỳnh Thanh Luân (Tài 5141) - Lê 
Minh Phúc (Tài 6974)
Đội 82: Trịnh Minh Tấn (Tài 6645) - Võ Hoài Nhân (Tài 4075) - Trần Quốc 
Thắng (Tài 3517) - Huỳnh Phước Vũ (Tài 2478) - Nguyễn Hữu Hộ (Tài 
2108) - Nguyễn Doãn Bốn (Tài 2654) - Trịnh Minh Tấn (Tài 6645) - Trần 
Tuấn Anh (Tài 6666) - Lê Ngọc Hiền (Tài 4038)
Đội 83: Lê Văn Đen (Tài 3549) - Đặng Xuân Lộc (Tài 1861) - Lưu Văn Cao 
(Tài 4720) - Võ Ngọc Lượm (Tài 2234)
Đội 84: Nguyễn Hồng Phát (Tài 7365) - Huỳnh Đức Quang (Tài 2263) 
- Huỳnh Tuấn Hoàng (Tài 2140) - Nguyễn Hồng Phát (Tài 7365) - Trần 
Hoàng Phúc (Tài 2539) - Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (Tài 2511) - Nguyễn 

Văn Ga (Tài 2288) - Nguyễn Hữu Luật (Tài 3306) - Nguyễn Minh Hoàng 
(Tài 5621) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 1803) - Nguyễn Ngọc Thảo (Tài 3531)
Đội 85: Phạm Viết Lâm (Tài 6899) - Nguyễn Bá Hải (Tài 6895) - Bùi 
Quang Kiệt (Tài 4180) - Phạm Viết Muồi (Tài 4824) - Phan Khắc Thọ 
(Tài 7293)
Đội 86: Trần Thanh Huy (Tài 4674) - Nguyễn Mạnh Hùng (Tài 5498) - Bùi 
Văn Khởi (Tài 6712) - Nguyễn Hoàng Kim Cô Ca (Tài 2450) - Lê Minh 
Dũng (Tài 2607) - Trần Ngọc Tuấn (Tài 3742)
Đội A: 
Đội A1: Nguyễn Cu Em (Tài 3501) - Nguyễn Quốc Tuấn (Tài 5533) - Đặng 
Đăng Khoa (Tài 4512) - Đặng Thanh Hải (Tài 2325) - Thuận (Tài 4597) 
- Nguyễn Thanh Hòa (Tài 3269) - Trần Thái Tùng (Tài 3796) - Trần Anh 
Phương (Tài 7135)
Đội A2: Nguyễn Ngọc Huyền (Tài 1816) - Trần Quốc Hưng (Tài 3883) - 
Nguyễn Phi Long (Tài 5095)
Đội A3: Trần Văn Hải (Tài 4079) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 4179) - Lương 
Quang Thành (Tài 2414) - Nguyễn Quốc Khánh (Tài 6600) - Đỗ Văn 
Lâm (Tài 5248) - Đào Thanh Sơn (Tài 3545) - Lê Văn Phước (Tài 4734) - 
Nguyễn Ngọc Long (Tài 2227) - Nguyễn Hàn Châu (Tài 5128) 
Đội A4: Nguyễn Thanh Tùng (Tài 2409) - Phạm Thanh Hùng (Tài 4224) 
- Diêu Minh Tâm (Tài 4251) - Nguyễn Tấn Tài (Tài 4400) - Nguyễn Quốc 
Dũng (Tài 2430) - Bùi Nguyễn Trần Vũ (Tài 2678) - Nguyễn Tuấn Khanh 
(Tài 4176) - Trần Mậu Nhật (Tài 4827) - Vũ Phú Hùng (Tài 4110) - Nguyễn 
Đức Trí Cường (Tài 4829) - Nguyễn Văn Chương (Tài 6175) - Châu Đặng 
Tuyết Hoa (Tài 6506) - Huỳnh Quốc Đạt (Tài 2426)
Đội A5: Ngô Viết Trường Tín (Tài 2673) - Lê Hiệp Đức (Tài 3415) - Bùi 
Văn Cu (Tài 4319) - Đàm Trọng Cường (Tài 4919) - Trương Chung Hậu (Tài 
2974) - Trần Trí Bình (Tài 3415) - Nguyễn Kim Sang (Tài 3414)
Đội A6: Lê Hoàng Sơn (Tài 5188) - Nguyễn Hồng Phước (Tài 2782) - Đào 
Văn Thuận (Tài 3739) - Võ Phước Thằng (Tài 2784) - Trần Văn Minh (Tài 
3611) - Lê Thế Lam (Tài 2780) - Nguyễn Văn Hữu Hạnh (Tài 2801) - 
Huỳnh Uy Danh (Tài 4477)
Đội A7: Trần Thanh Tân (Tài 3843) - Nguyễn Công Bình (Tài 4237) - Võ 
Quang (Tài 6045) - Võ Đông Sơ (Tài 4860) - Ngô Đình Nhân (Tài 4690) 
- Võ Viết Thuận (Tài 5220) - Đỗ Văn Giang (Tài 5259) - Trương Bá Đạt 
(Tài 4840) - Huỳnh Ngọc Tuấn (Tài 4239) - Nguyễn Văn Tây (Tài 4858) 
- Võ Quang (Tài 6045) - Trương Hoàng Hoa (Tài 4864) - Phạm Văn Hiếu 
(Tài 4860)
Đội A8: Lê Đức Trình (Tài 5249) - Khúc Tuân (Tài 4625) - Huỳnh Nam 
Dương (Tài 4625) - Trần Thanh Cang (Tài 2735) - Lê Khắc Lĩnh (Tài 7222) 
- Huỳnh Lưu (Tài 4392) - Nguyễn Công Trứ (Tài 4178) - Nguyễn Công Huy 
(Tài 4850) - Nguyễn Đức Việt (Tài 3945) - Trương Văn Giao (Tài 3446) - 
Đặng Xuân Nguyên (Tài 4082)
Đội A9: Võ Văn Hòa (Tài 3081) - Ngô Thân Thiện (Tài 2945) - Hoàng Đạo 
(Tài 3656) - Lâm Hồng Tuấn (Tài 5599) - Cao Thành Nghĩa (Tài 3213) - 
Nguyễn Hồng Kỳ (Tài 3690)
Đội A10: Nguyễn Thanh Tuấn (Tài 4106) - Mai Thanh Lâm (Tài 2994) - 
Trần Văn Em Lớn (Tài 4590) - Nguyễn Nam Khương (Tài 2972) - Nguyễn 
Hồng Đạt (Tài 4189) - Mai Thanh Lâm (Tài 2994) - Nguyễn Quốc Công 
(Tài 1950) - Ngô Thanh Phùng (Tài 3836) - Lê Trọng Hòa (Tài 4593)
Đội A11: Phạm Hữu Đàm (Tài 3691) - Nguyễn Văn Thoại (Tài 4419) - Lê 
Hữu Thanh (Tài 4166) - Vũ Thái Sơn (Tài 4668) - Phạm Hữu Đàm (Tài 
3691)
Đội A12: Hoàng Khắc Thịnh (Tài 4418) - Chương Tấn Tâm (Tài 4867) - 
Đào Thị Nhật Ngân (Tài 6778) - Nguyễn Việt Dũng (Tài 2998) - Nguyễn 
Bạch Đằng (Tài 5284) - Bồ Minh Nhật (Tài 4901) - Ngô Gia Cảnh (Tài 
7371) - Nguyễn Hoàng Sơn (Tài 5556)
Đội BD1: Trần Quang Thái (Tài 4899) - Ngô Duy Hải (Tài 4863)
Đội BD2: Nguyễn Văn Vân (Tài 4374) - Tạ Văn Hồng (Tài 2540) - Ngô 
Văn Hiệp (Tài 2062) - Nguyễn Đình Thạnh (Tài 2084) - Nguyễn Quốc 
Huy Vũ (2211)
Đội BD3: Phạm Anh Tuấn (Tài 4042) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 2351) - Đào 
Văn Kiềm (Tài 2250) - Vũ Văn Tư (Tài 2036)
Đội BD4: Nguyễn Văn Đây (Tài 2745) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 1563) - 
Vũ Văn Thủy (Tài 2701)
Đội BD5: Đỗ Văn Vỹ (Tài 2536) - Vũ Văn Luận (Tài 3218) - Trần Túy 
Cường (Tài 5176)
Đội BD6: Nguyễn Văn Đang (Tài 4889) - Nguyễn Văn Ngừ (Tài 3646)
Đội ĐN1: Phạm Văn Chỉnh (Tài 2363) - Vũ Đức Châu (Tài 2018) - Trần 
Danh Dũng (Tài 2125) - Đinh Hữu Vệ (Tài 2029) - Phan Đăng Hưng (Tài 
2018) - Nguyễn VĂn Mạnh (Tài 2008) - Nguyễn Văn Tuyến (Tài 2274) - 
Nguyễn Ngọc Hiếu (Tài 3134)
Đội ĐN2: Bùi Đức Thuần (Tài 2238) - Nguyễn Văn Thôi (Tài 2276) - 
Nguyễn Văn Phúc (Tài 2048) - Nguyễn Văn Thôi (Tài 2275) - Nguyễn 
Văn Hà (Tài 2138)
Đội ĐN3: Du Phát Phú (Tài 2147)
Đội ĐN4: Nguyễn Đình Ngọc (Tài 2280) - Huỳnh Thanh Hoàng (Tài 
4848) - Ngô Giao Linh (Tài 2239) - Huỳnh Trọng Khoẻ (Tài 6100) - Huỳnh 
Ngọc Báu (Tài 2032)
Đội G1: Phan Ngọc Thanh (Tài 6020) - Trần Văn Quân (Tài 7197) - Trịnh 
Quốc Việt (Tài 3839) - Nguyễn Văn Láng (Tài 4890)
Đội G2: Phạm Quốc Minh (Tài 6524) - Lương Mạnh Cường (Tài 4653) - 
Nguyễn Quang Cường (Tài 3761) - Phan Ngọc Lợi (Tài 3423) - Trần Quốc 
Hải (Tài 3550) - Nguyễn Công Thương (Tài 6145) - Đinh Xuân Bảo (Tài 
4491) - Bùi Lê Khang (Tài 4321) - Nguyễn Văn Hưng (Tài 4612) - Hoàng 
Phước Nhân (Tài 4711) - Đỗ Quốc Phục (Tài 4711)

1.Chamelea Bảo - Tài 6183 - Đội 70 - Balo màu xanh sẫm: 01 máy laptop 
hiệu Apple  model A1466 + 02 hộ chiếu + 01 đồng hồ đeo tay Chanel + 
01 sạc pin dự phòng + 01 bộ sạc pin lap top + tiền 33.000 đồng + tiền 
350 bạt Thái ( khoảng 200.000đ) + vật dụng cá nhân (01 chai nước hoa, 
03 lọ thuốc tây, 03 chai lăn khử mùi, 01 đôi dép, 01 mắt kính), ước tính 
(12,000,000đ)

2.Trần Thanh Tân - Tài 3843 - Đội A7 - Cặp đen: 01 máy laptop hiệu 
Lenovo thinkpad chữ Trung quốc, 01 bộ hợp đồng chữ Trung Quốc, 01 ổ 
cứng ngoài, 01 sạc pin dự phòng, tiền Trung quốc 50 Yuan (170.000 đồng), 
chía khóa, thuốc tây, ước tính (10,000,000đ)

3.Trần Thanh Huy - Tài 4674 - Đội 86 - 01 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 màu đen, 
bao da màu đỏ, ước tính (8,000,000đ)

LÁI XE Trả TÀI VẬT CAo
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CAO CA - NGỌC DUYÊN

Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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    Trong hơn 20 năm xuất hiện 
trở lại ở TPHCM, dịch vụ taxi hiện 
nay đã trở thành bình dân hơn.
    Sự phân hóa chất lượng dịch 
vụ cũng rõ ràng hơn ở các hãng. 
Khách hàng cũng thông minh 
hơn, sành sỏi hơn khi sử dụng 
dịch vụ. Họ biết lựa chọn hãng 
taxi uy tín và đáng tin cậy. 
    Vinasun Taxi đã thành công 

nhờ biết đáp ứng nhu cầu đó của 
khách để ngày càng cung cấp 
dịch vụ chất lượng tốt nhất. Mục 
tiêu đó được đa số anh chị em lái 
xe ủng hộ. Họ lao động cần cù, 
phục vụ lịch sự, chu đáo, trung 
thực...
    Tuy nhiên, có những hành vi 
xấu xí mà cộng đồng xem như là 
“thuộc tính của lái xe taxi” như vẽ 

đường, chê cuốc xe gần, gây gỗ, 
thái độ phục vụ thiếu lễ độ... vẫn 
còn xuất hiện trong một bộ phận 
lái xe. Phải chăng chúng ta còn 
nhân nhượng?
    Thật ra những việc xấu xí đó 
không khó phát hiện mà chỉ vì 
đội ngũ quản lý không xử lý mạnh 
tay và triệt để mà thôi. Chính vì 
lý do này, những lái xe trên tự cho 
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Xốn mắt khách hàng
Chuyện 1: 
Không tôn trọng khách
    Không ít lái xe sẽ nóng mặt 
khi nghe những lời miệt thị nặng 
nề của khách hàng Nguyễn 
Thị Long Bình dành cho lái xe 
51A747xx: “Bất lịch sự, thô lỗ 
và lưu manh”. Nhưng khi hiểu 
đầu đuôi câu chuyện chính họ 
cũng phẫn nộ cho hành vi của 
một “con sâu làm rầu nồi canh” 
này.
    Nữ luật sư kể: Tối 21/6/2014 
bà và em gái bế 2 đứa cháu bị 
bệnh viêm phổi lên bác sĩ tại 
Lạc Long Quân, quận 11 khám 
bệnh. Sau khi khám xong thì 
bác sĩ chỉ định đi chụp X-quang 
tại một phòng khám trên đường 
Nguyễn Chí Thanh, phường 7, 
quận 11. Lúc đi bà dùng taxi 
Vinasun mất 48.000 đồng và 
rất nhanh. Khi về lại Lạc Long 
Quân để bác sĩ kiểm tra lại 
phim, bà cũng gọi xe Vinasun 
nhưng lúc này thì tài xế chạy rất 

lâu mà chưa tới nơi. Trời mưa và 
phải qua bác sĩ sớm, bà nói “sao 
lúc nãy đi nhanh mà giờ chạy hoài 
không tới nhỉ?” thì tài xế nói: “Chị 
biết đường chị chỉ, em không biết 
đường đi nên chỉ chạy như thế 
thôi”. Bà không nói gì nữa và chờ. 
Đến lúc quá sốt ruột, lại nhìn thấy 
cổng Đầm Sen, vì trước đó hơn 10 
phút cũng nhìn thấy cổng này. Cô 
em nói: Sao lúc nãy cũng thấy cổng 
Đầm Sen, giờ cũng thấy. Bà chỉ nói 
nhỏ với em là “chắc đánh 1 vòng”. 
    Bà kể: Nghe vậy, anh tài xế lập 
tức dừng xe, bắt buộc chúng tôi 
xuống xe, trả tiền dù chưa tới nơi. 
Ngoài trời còn mưa to, 2 cháu nhỏ 
đang bệnh. Em tôi sốt ruột nói: Thôi 
anh cứ đi tới nơi đi, 2 đứa nhỏ đang 
bệnh. Nhưng tài xế nhất quyết to 
tiếng bắt chúng tôi xuống. Tôi nói: 
Nếu anh không chở chúng tôi tới 
nơi, tôi không thanh toán tiền taxi. 
Tài xế chỉ mặt tôi nói: ĐM, tao thí 
cho mày. Nhưng sau khi xuống xe, 
tài xế lại chặn chúng tôi lại bắt trả 

tiền 70.000đ. Tôi nói: Tôi không 
trả. Tài xế chỉ mặt em tôi và nói: 
“ĐM nếu mày không bế trẻ con tao 
đánh chết mẹ mày” và lấy tay đẩy 
em tôi. Sau đó tài xế đi qua chỗ tôi 
đứng chỉ vào mặt tôi chửi: “ĐM 
mày là con đĩ, mày là con chó”. 
Hắn hét rất to ngoài đường. Trời 
mưa to, tôi và em tôi phải bế cháu 
ra đường bắt xe khác đi tới phòng 
khám. 
Chuyện 2: 
Tiện đường dắt dê
    Khách hàng Bích Ngọc complaint 
chuyện mình và mẹ thấy chiếc taxi 
vừa bỏ khách xuống trong hẻm 163 
Tô Hiến Thành, Q.10 nên đón xe 
để đi đến số 1B Lý Thái Tổ, Q10. 
Lộ trình gần nhất là ra khỏi hẻm rẽ 
trái để ra Sư Vạn Hạnh về Lý Thái 
Tổ. Lên xe, tài xế nhận một cuộc 
điện thoại và hẹn với một vị khách 
khác 30 phút có mặt, ra đầu hẻm 
anh quẹo phải đi đường CMT8. Khi 
đến Trung tâm điện máy Thiên Hòa 
tài xế bảo chị Ngọc và mẹ xuống 

mình là khôn ranh, khôn lõi đời, 
dễ lừa gạt khách hàng và qua mặt 
tổ chức... vẫn tiếp tục làm tới.
    Người xưa có câu: “Tiếng lành 
đồn gần, tiếng dữ đồn xa” huống 
chi chúng ta đang sống trong một 
thời đại tốc độ lan truyền thông tin 
nhanh đến chóng mặt. Chúng ta 
dù có làm một ngàn điều tốt cũng 
không nhiều người biết, nhưng chỉ 
cần một vài cá nhân làm điều xấu 
thì bị rất nhiều người lên án, có 
thể bị đối thủ cạnh tranh không 
lành mạnh thừa nước đục thả câu 

nhằm làm giảm uy tín thương hiệu 
Vinasun.
    Để chấn chỉnh tình trạng này, 
Ban Giám đốc đã gửi một thông 
điệp rất rõ ràng về việc kiên quyết 
loại trừ các hành vi xấu xí ra khỏi 
hoạt động kinh doanh của công ty: 
“Đa phần anh em lái xe đều chấp 
hành tốt nội quy công ty. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số ít lái xe vi 
phạm phải tiếp tục đấu tranh và 
xử lý theo nội quy - quy chế công 
ty; trong đó đáng chú ý là tình 
trạng ẩu đả - gây lộn tại điểm giao 

ca, điểm tiếp thị hoặc nơi công 
cộng; tình trạng vẽ đường, chê 
cuốc khách gần, không gắn bảng 
tên, xúc phạm khách hàng; tác 
phong - ngôn phong chưa chuẩn 
v.v... cần phải tiếp tục chấn chỉnh.
    BGĐ đang rất quyết tâm trong 
việc thanh lọc, trong sạch hóa đội 
ngũ lái xe. Chi nhánh, đội xe cũng 
phải cùng thực hiện quyết tâm 
này”.
    Mong rằng anh chị em lái xe 
cũng kiên quyết nói không với 
những hành vi xấu xí đó.

Gần đây rất nhiều trường hợp khách hàng complaint về thái độ, cung cách phục vụ hành khách của cánh tài xế. Trong đó có 
hàng tá lý do từ chuyện tài xế chở và tống khách xuống xe giữa đường; chê khách đi gần, mắng khách; cho khách “ăn bánh 
vẽ” với hành trình dài ngoằng, thu tiền cước cao gấp nhiều lần con số thực đối với hành khách nước ngoài, xe dơ dáy… Tất cả 
những hành động không đẹp trên của một số tài xế đã ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu Vinasun trong mắt khách hàng. 
Có thể trong lúc bức xúc, khách hàng tường thuật hơi quá so với sự thật, nhưng chắc chắn thái độ phục vụ của lái xe chưa tốt 
như họ mong muốn. Những phản ánh điển hình dưới đây cho thấy mặt trái của vấn đề và những lái xe vi phạm đã nhận kỷ luật 
thích đáng cho hành vi sai trái của mình...     
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bắt xe khác để mình đi đón khách 
mối. Vấn đề chị Ngọc bức xúc đó 
là tài xế không có khả năng phục 
vụ nhưng vì “tiện đường dắt dê”  
trên đường đi rước khách mối anh 
ta đã chở mình một đoạn (dù chị 
Ngọc đã chấp nhận đi đường vòng 
do nghĩ tài xế không rành đường) 
và quăng khách ngay giữa đường, 
hoàn toàn không tôn trọng khách.
Chuyện 3:
Xe dơ, thái độ phục vụ tệ
    Khác với chị Ngọc, hành khách 
Vicky Nguyen ở Trần Đình Xu, 
Q.1 bức xúc về xe dơ và thái độ 
hành xử của tài xế. 
    Chị viết: “Tôi ẵm con nhỏ cùng 
người dì hơn 70 tuổi đón chiếc 
xe taxi Vinasun từ Công viên Tao 
Đàn. Lên xe, tôi phát hiện xe quá 
hôi, không chịu nổi muốn ói nên 
kêu tài xế dừng xe ngay đầu đường 
Bùi Thị Xuân, Q.1 để bắt xe khác. 
Đồng hồ báo 11.000đ tôi trả đúng 
số tiền nhưng anh ta không chịu, 
bắt tôi trả 13.000đ và nạt nộ lớn 

tiếng. Thấy tôi lưu số xe phản ánh 
lại công ty, anh ta đã nhảy xuống 
xe hùng hổ xấn tới nhét lại 2.000đ 
vào người con gái tôi đang bồng 
trên tay. Anh ta không tôn trọng 
người lớn, phụ nữ có con nhỏ, xe 
anh ta quá dơ…”. 
    Chị mong công ty có biện pháp 
chấn chỉnh thái độ phục vụ hành 
khách của tài xế đồng thời kiểm 
tra xe sạch đẹp để khách thật sự 
yên tâm khi gọi Vinasun.
Chuyện 4: 
Kẻ thích vẽ đường
    Trong vô số complaint, có nhiều 
trường hợp khiếu nại tài xế vẽ 
đường, đi đường vòng. 
  Bác tài tên Huân tiết lộ, vẽ 
đường là câu chuyện dài tập, tuy 
tình trạng này đã giảm nhiều do 
án phạt công ty khá nặng nhưng 
một số tài xế vẫn sử dụng. Anh 
nói “Thậm chí có người vẽ đường 
xong khi về điểm xếp tài còn 
“chia sẻ bí quyết” với các đồng 
nghiệp cách để khách không biết 

mình vẽ đường. Nếu khách khiếu 
nại thì dùng chiêu: Anh chị vui 
lòng thông cảm cho tài xế… mới 
vào nghề như em, em xin lỗi, em 
chả rành đường và trưng ra vẻ mặt 
ngây thơ… hối lỗi để khách bỏ 
qua, công ty không biết đâu mà 
truy cứu”.
    Chị Dung bức xúc phản ánh: 
chị đi từ đường Đinh Bộ Lĩnh, 
quận Bình Thạnh đến Ga Sài 
Gòn, tài xế không chạy đường 
Điện Biên Phủ ra Võ Thị Sáu qua 
Nguyễn Thông mà đánh một vòng 
lớn từ Điện Biên Phủ - Tôn Đức 
Thắng - Nguyễn Huệ  - Lê Lợi -  
CMT8 - Nguyễn Thông. Tuy chị 
nhiều lần hỏi và nói đường xa 
nhưng tài xế vẫn không thay đổi 
lộ trình làm chị bị trễ giờ. Chị hi 
vọng Công ty có thể kiểm soát gắt 
gao chuyện tài xế vẽ đường để 
chấm dứt chuyện này. 
    Cùng cảnh ngộ với chị Dung, 
chị Ngọc Giao và chồng tên Craig 
Sexton cũng bị dính án “ăn bánh 
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vẽ” khi chị đi từ Vincom B (mặt 
đường Lê Thánh Tôn) về đường 
Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận. 
Thay vì đi thẳng đường Lê Thánh 
Tôn rẽ phải qua Pasteur thì tài 
5xxx đã đánh một vòng ngoạn 
mục dạo quanh trung tâm thành 
phố: Lê Thánh Tôn quẹo xuống 
Đồng Khởi vòng qua nhà hát lớn 
ra Hai Bà Trưng rồi quẹo Nguyễn 
Du ôm cua giữa nhà thờ Đức Bà 
và Bưu điện về Hồ con rùa và rẽ 
vào Võ Văn Tần. Những tưởng 
bác tài sẽ quẹo phải vào Pasteur, 
nhưng không bác tài vẫn chạy 
thẳng đến Lê Quý Đôn. Đến đây 
thì chị Giao không chịu nổi hành 
trình cong queo ngoằn ngoèo đó, 
vợ chồng chị quyết định xuống 
đón xe khác và lập tức complaint 
về công ty. Chị nói: Có lẽ tài 
xế thấy chồng tôi là người nước 
ngoài tưởng tôi không biết đường 
nên chạy lòng vòng như vậy.
Chuyện 5:
Lập lờ với khách nước ngoài
    Một số lái xe cứ nghĩ khách 
nước ngoài không rành giá cước 
taxi nên “bắt nạt” đòi tiền gấp 
10 lần. Sai lầm của nhóm lái 
xe loại này là tưởng khách nước 
ngoài “khờ khạo” và không biết 
complain. Chính ra khách nước 
ngoài không muốn đôi co phần vì 
thế cô phần vì bất đồng ngôn ngữ 
phần vì thế cô. Nhưng họ biết 
nhờ khách sạn hỗ trợ.
    Anh Minh đang làm việc tại 
một khách sạn lớn tại Q.1 khiếu 
nại về việc mình đón chiếc xe 
tài 1xxx giúp khách đi từ đường 
Nguyễn Thái Bình đến Bùi Viện 
Q.1. Đồng hồ cước chỉ 23.000đ 
bác tài thu “lố” 230.000đ. Anh 
complain lái xe và cả dịch vụ 
hỗ trợ vì cái tội “lợi dụng khách 
nước ngoài không biết đã thu 
tiền cước giá cao và dịch vụ hỗ 
trợ quá chậm”, anh cho biết vị 
khách hàng của mình đã rời khỏi 
Việt Nam trong cơn bực bội, giận 
dữ, mang theo ấn tượng xấu về 
Vinasun. Khách hàng Billy - một 
chuyên gia tài chính ngân hàng 

đến từ New Zealand cũng bất 
mãn tiết lộ bản thân ông và bạn 
bè người nước ngoài cũng vài lần 
bị vẽ đường, thu cước trên trời. 
Tuy không complaint với công ty 
nhưng “như chim sợ cành cong”, 
ông và những người bạn từ đó ác 
cảm với tài xế Vinasun và chuyển 
sang đi hãng khác.
Chuyện 6:
Sao không đi bộ?
    Trong nhiều complaint phản 
ánh lên công ty, tài xế đã chê 
khách đi gần mà còn dùng những 
từ ngữ rất khó nghe khiến khách 
hàng kinh ngạc đến ngỡ ngàng. 
    Chị Nhàn đi từ bệnh viện Mắt 
mặt tiền đường Nguyễn Thông 
đến ga Sài Gòn. Thấy chị đi gần 
tài 7xxx cằn nhằn “Tui chờ 30 
phút (xếp tài) mà chỉ chở chị đi 
ga sài Gòn, lần sau chị nên đi ra 
ngoài đường ngoắc xe”. Chị Nhàn 
chưa kịp hiểu vấn đề, bác tài bồi 
thêm “Làm người phải biết suy 
nghĩ cho người ta kiếm chút cơm 
cháo chớ…”. 

    Tương tự chị Nhàn, khách hàng 
Kim Hoàng cũng “dính chưởng” 
tài 2xxx khi chị đi từ 20 Nguyễn 
Thị Nghĩa đến Zen Plaza. Vừa 
nghe điểm đến, tài xế đã có 
thái độ khó chịu và “phán” tỉnh 
queo: “Ngay đây sao không đi bộ 
đi? Sao kì cục vậy?” Biết “phận 
mình” đi gần chị Hoàng hứa sẽ bo 
thêm tiền nhưng vẫn không xoa 
dịu được cơn bực khó chịu, thái 
độ hằn học của lái xe. 
  Cả hai chị bức xúc: Rõ ràng 
mình bỏ tiền đi xe còn bị chửi 
là sao? Điều này không thể chấp 
nhận được.
    Các bác tài cho biết, hai trường 
hợp trên có thể do anh tài xế ế 
khách, doanh thu thấp lo lắng 
không đạt sở hụi nên đã ảnh 
hưởng trầm trọng đến tâm trạng 
của anh ta. Tuy nhiên, đã làm 
nghề này phục vụ khách hết mình 
dù đi gần hay xa. Cấm kỵ “xả” té 
tát trước mặt khách những lời khó 
nghe, án phạt luôn đợi sẵn nếu 
khách complaint lên công ty.
        (Tên tài xế trong bài đã thay đổi)

Thường khách hàng gửi e-mail khi họ bức xúc về thái độ phục vụ 
để khiếu nại với công ty, còn khi hài lòng họ thường “thương thì để 
bụng”. Vì vậy, rất hiếm gặp những e-mail như của khách hàng Bùi 
Nguyễn Hòa (nguyenhoabentrepro@gmail.com) từ số nhà 56, Ấp 
Thành Hoá I, xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.
Chính những lái xe tận tình phục vụ khách ấy đã mang lại sự tín 
nhiệm cao độ của khách hàng. Họ xứng đáng được xem là đại sứ 
thương hiệu Vinasun. Công ty luôn tự hào về họ: những lái xe ưu tú.

“Em rất vui khi được đi xe taxi Vinasun vì thái độ phục vụ rất tốt, 
ngày 28/06/2014 em dẫn người thân (4 người) đi chơi, từ bến xe 
Thảo Châu đến 99 Nguyễn Xí, tài xế hỏi rất kỹ địa chỉ gần ở chỗ 
nào để chạy chính xác không phải đi lòng vòng. Khi về em cũng 
dẫn theo người thân, khi xe dừng ở bến 99 Nguyễn Xí, em liền tìm 
taxi về bến xe Thảo Châu, em thấy có đến 4 chiếc taxi H.L. đậu 
gần đó nhưng em nghĩ phải tìm Vinasun thôi và em đứng đợi 2 phút 
có Vinasun đến em vẫy vào và đi.Anh tài xế này cũng hỏi rất kỹ địa 
điểm đến.Tiền lúc đi là 177.000d còn tiền lúc về là 162.000d. Nếu 
em đi xe ôm là đến 200.000d. Em rất vui, mong rằng Vinasun luôn 
luôn như vậy.Rất tiếc, là em không nhớ tên hai tài xế đó”.

Thư từ khách hàng:
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CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 47)

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

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 17 - Soá 46)

Bút Te bình luận:
Bác tài tươm tất hết chê

Tận tình, chu đáo, gọn ghe, lịch sừ 
Có điều vẫn bị phạt trừ

Vì đôi giày chẳng đen như quy đình

Gieo vần kiểu Bút Tre: gọn ghe = gọn ghẻ; 
lịch sừ = lịch sự; quy đình = quy định 

Lỗi vi phạm: Lái xe mang giày màu nâu 
không đúng màu quy định là màu đen.

Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch ở Mỹ, một người 
khách Nhật gọi taxi ra sân bay. Trên đường đi, một chiếc 
xe Honda  vượt chiếc taxi. Anh ghé đầu ra cửa sổ:
- Honda! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Lát sau, tiếp tục có một chiếc Toyota vượt chiếc taxi. Anh 
lại hét lên đầy phấn khích: 
- Toyota! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Lần thứ ba là một chiếc Mitsubishi:
- Mitsubishi! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Tài xế taxi khá bực mình, nhưng vẫn giữ im lặng cho đến 
khi trả khách ở sân bay:
- Của anh hết 300 usd.
- Trời! Sao đắt vậy?
- Đồng hồ cây số! Made in Japan! Chạy rất nhanh!

Rất nhanh kiểu Mỹ
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Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tăng đầu xe TAXI VINASUN trong năm 2014. CÔNG TY CP ÁNH 
DƯƠNG VIỆT NAM (VINASUN  CORP.) cần tuyển:

2. Nhân viên LÁI XE TAXI VINASuN
Số lượng: 1.000 người (nam/nữ)

Làm việc tại: TP. HCM, ĐỒNG NAI, VŨNG TÀu, KHÁNH HoÀ
Điều kiện: Có bằng lái xe B2. Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm 
và bộ đội xuất ngũ.

Được hưởng các chế độ ưu đãi: tiền ký quỹ thấp, công việc ổn định, thu nhập cao và hưởng đầy 
đủ quyền lợi theo Luật lao động. 

LƯu ý: TuyểN DụNG THƯờNG XuyÊN, LIÊN TụC,
             KHôNG GIớI HẠN THờI GIAN NỘP HỒ Sơ.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  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 KHÁNH HoÀ
27 Cao Bá Quát, Phường Phước Hoà, TP. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: (058) 3 87 87 87

PHÁT VÀ NHẬN HỒ Sơ MIỄN PHÍ

1.Nhân viên KHAI THÁC ĐIểM TIẾP THỊ
Số lượng: 10 người (nam/nữ)

Làm việc tại: CHI NHÁNH VINASuN TAXI KHÁNH HoÀ
Điều kiện: Tốt nghiệp lớp 12 trở lên, vi tính văn phòng, sức khoẻ tốt, lý lịch rõ ràng. Ưu tiên các 
ứng viên có kinh nghiệm, giao tiếp tốt ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga) và bộ đội xuất ngũ. 
Mức lương: Thoả thuận và hưởng các quyền lợi theo Luật lao động

  VĂN PHÒNG TAXI VINASuN - CHI NHÁNH VŨNG TÀu
151 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 37 27 009 (Anh Lê Văn Hoà)
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