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Ngày 17/8/2014 tại thủ đô Hà 
Nội,  Công ty CP Ánh Dương 

Việt Nam vinh dự đón nhận giải 
thưởng “Thương hiệu nổi tiếng 
ASEAN”. 
    Giải thưởng Top 100 Thương hiệu 
Nổi tiếng ASEAN được chỉ đạo bởi 
Bộ Thông Tin - Văn hóa và Du lịch 
Lào, Bộ Công thương Lào, Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam tổ chức là một giải thưởng uy tín trong khu vực, được 
tổ chức thường niên nhằm tôn vinh cộng đồng doanh nghiệp 
các nước ASEAN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển cộng 
đồng, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển bền vững. 
Các công ty được vinh danh đều đã xây dựng thành công những 
thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy 
tín và chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng và đang trong 
quá trình mở rộng ra khu vực. 
    Cũng trong buổi lễ này, ông Đặng Thành Duy - Phó TGĐ kiêm 
GĐ Khối Điều hành kinh doanh Vinasun Corp., Chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ Vinasun Green Taxi Đà Nẵng được trao giải TOP 100 
Nhà quản lý xuất sắc năm 2014.
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Tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2014, Ban lãnh đạo 
công ty cho biết sẽ tiến hành triển 
khai hệ thống GPS để quản lý, 
nâng cao chất lượng phục vụ taxi 
đến từng khách hàng. Hiện tại, 
việc triển khai dự án này đã đến 
đâu rồi, thưa ông? 
    Theo đúng như kế hoạch, 
Vinasun đã tiến hành chạy thử 
nghiệm hệ thống quản lý GPS 
trên 230 xe tại Đà Nẵng và 100 
xe tại thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa - chi nhánh này vừa 
được thành lập và đã chính thức 
hoạt động vào ngày 27/6/2014. 
Nếu thành công, chúng tôi sẽ tiến 
hành nhân rộng mô hình tới các 
thị trường khác, đơn cử như TP Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Vũng Tàu và Cần Thơ… Hiện tại, 
Vinasun là doanh nghiệp đầu tiên 
áp dụng công nghệ này trong quản 
lý điều hành đội ngũ nhân viên 
taxi.
    Khi áp dụng hệ thống GPS này, 
ngoài việc kiểm soát được doanh 
thu theo từng thời điểm của từng 

cụm thị trường, từng nhân viên 
taxi, thì hệ thống này còn giúp 
khách hàng có thể tìm lại đồ thất 
lạc của mình khá dễ dàng bằng 
việc nhập một số dữ liệu như mã 
số xe hoặc tuyến đường mình đã 
đi-đến... Bên cạnh đó, việc hiển 
thị màu sắc của mỗi xe trên hệ 
thống giúp người quản lý nắm bắt 
nhanh được thông tin về hành vi 
và tinh thần trách nhiệm của tài 
xế (Ví dụ màu xanh biểu hiện 
xe đang có khách, màu đỏ là xe 
đang chạy để tìm khách hàng, 
màu vàng là đang đậu ngoài các 
điểm kinh doanh, màu hồng ý chỉ 
xe đang đậu để phục vụ khách tại 
các điểm kinh doanh của công ty).
    Nhưng đó mới dừng ở việc 
quản lý và giám sát, trong tương 
lai chúng tôi sẽ cập nhật thêm 
nhiều bộ công cụ giúp nhà quản 
lý có thể điều hành đội ngũ nhân 
viên taxi tốt hơn bằng việc phân 
bổ nguồn lực đến những nơi theo 
thống kê nhu cầu sử dụng phương 
tiện taxi phát sinh nhiều, qua đó 
giúp Vinasun tối ưu hóa trong việc 

sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, 
khách hàng sẽ có nhiều công cụ 
hơn để tiếp cận với dịch vụ của 
chúng tôi thông qua SMS, Website. 
Tình hình tăng trưởng của nước 
ta từ đầu năm đến nay có những 
dấu hiệu khả quan, lãi suất cho 
vay cũng giảm. Vinasun có thuận 
lợi trong hoạt động kinh doanh 
không? Kết quả kinh doanh trong 
nửa đầu năm 2014 như thế nào, 
thưa ông? 
    Theo quan điểm cá nhân tôi, 
dù có nhiều dấu hiệu khả quan là 
thế nhưng nền kinh tế nước ta đến 
thời điểm hiện tại vẫn chưa có sự 
ổn định chắc chắn. Cụ thể như 
nhiều vấn đề trọng tâm của nền 
kinh tế hiện tại còn trì trệ, tốc độ 
giải quyết xử lý còn khá chậm. Tôi 
cho rằng nước ta nên quan tâm 
nhiều đến bộ chỉ số tâm lý tiêu 
dùng. Ở nước ngoài đây là bộ chỉ 
số cực kỳ quan trọng, nó phản ánh 
chính xác và nhanh nhạy về thị 
trường tiêu dùng và sức mua trong 
nước, mặt khác nó còn có chức 
năng định hướng cho các doanh 

Phó TGĐ Trần Anh Minh:

Nguồn: Đức Phương - vietstock

Cái “chất” sẽ giúp thương hiệu                         
doanh nghiệp vững bền

Thời điểm hiện tại Ban lãnh đạo của CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (HOSE: VNS) đang khá bận 
rộn để triển khai hệ thống GPS cũng như mở rộng thị phần ở khu vực miền Trung. Tất bật là thế nhưng 
ông Trần Anh Minh – Phó Tổng giám đốc Vinasun vẫn đón chào người viết bằng nụ cười và tâm trạng 
rất thoải mái.
Ông phấn khích khi nói về những kế hoạch và dự định mới của Vinasun.
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nghiệp trong quá trình hoạch 
định và điều chỉnh kế hoạch kinh 
doanh của mình cho phù hợp với 
thị trường.
    Quay lại thời điểm các năm 
trước, có thể ở mỗi người dù không 
có nhiều tiền trong túi nhưng tâm 
lý người tiêu dùng cực kỳ lạc quan, 
vì họ có niềm tin hôm nay xài 
nhưng sẽ có thể kiếm được nhiều 
hơn trong tương lai. Tuy nhiên, 
nhìn lại thời điểm này, mọi người 
có thể thấy dù kiếm được nhiều 
tiền hơn thời gian trước, có tiền 
trong tay nhưng người tiêu dùng lại 
có vẻ ngần ngại hơn trong việc chi 
tiêu. Nên dù cho tình hình kinh tế 
có đánh giá nhiều khả quan nhưng 
sức mua của người dân vẫn “dậm 
chân tại chỗ” thì rất khó để các 
doanh nghiệp tính toán trong việc 
đầu tư phát triển.
    Riêng 6 tháng đầu năm 2014, 
lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của 
Vinasun đạt xấp xỉ 150 tỷ đồng, 
hoàn thành hơn 60% kế hoạch.
Trong khi các thị trường khác như 
TPHCM, Nha Trang… việc mở 
rộng diễn ra đúng lộ trình thì kế 
hoạch “đổ bộ” thị trường Hà Nội 
của Vinasun đang có nhiều dấu 
hiệu khựng lại. Liệu Vinasun có 
gặp phải khó khăn nào không thưa 
ông?
    Đối với vai trò là lãnh đạo doanh 
nghiệp, tôi nghiêng về sự ổn định 
để phục vụ cho sự tăng trưởng 
trong dài hạn hơn là sự tăng trưởng 
nhanh nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi 
ro và không ổn định. Vì đặt nặng 
yếu tố tăng trưởng mà không thấy 
được sự quan trọng của tính ổn 
định trong dài hạn có thể khiến 
doanh nghiệp ảo tưởng, mất cảnh 
giác về chông gai của chặng đường 
sắp tới. Chính sự chủ quan, không 
tiên liệu trước những thử thách 
phía trước là một trong những sai 
lầm chính yếu nhất khiến doanh 
nghiệp sa vào vũng lầy bất kỳ lúc 
nào. Nói như vậy không có nghĩa 
là Vinasun không chuẩn bị các 
nguồn tài lực, nhân lực cho việc 
tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội để 

phục vụ cho việc phát triển và 
trong quá khứ, chúng tôi đã từng 
thực hiện.
    Chính vì vậy, ban lãnh đạo 
Vinasun luôn tự hỏi doanh nghiệp 
mình đang ở đâu, hiện đang có 
những mục tiêu nào cần phải 
chinh phục trong thời gian tới. 
Và thay vì “sa đà” với những lời 
hứa hẹn với cổ đông rằng doanh 
nghiệp sẽ có được sự tăng trưởng 
“liên tù tì” thì chúng tôi kiểm soát 
được áp lực đó, luôn để Vinasun 
có một “nốt lặng” để chuẩn bị 
tốt hơn và “chạy” nhanh hơn cho 
nhiều chặng đua kế tiếp.
    Còn về thị trường Hà Nội, như 
chia sẻ ở trên, theo quan điểm về 
sự chưa chắc chắn của nền kinh 
tế hiện tại, chúng tôi thiên về tập 
trung đầu tư nguồn lực vào những 
thị trường ổn định nhất, điển hình 
là Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 
cận. Cân nhắc thời điểm để “đổ 
bộ” thị trường Hà Nội là cực kỳ 
quan trọng. Vì ngoài những yếu tố 
chủ quan có thể kiểm soát được, 
chúng tôi còn phải đánh giá được 
những yếu tố khách quan và tự hỏi 
liệu có “lỗ hổng” để mình có thể 
chen chân, xây dựng lực lượng 
cho thị trường đó không.
Hiện tại, doanh nghiệp taxi ở 
thị trường Hà Nội còn khá manh 
mún, chất lượng dịch vụ kém… 
nhiều doanh nghiệp đang trong 
tình trạng “nay sống, mai chết”. 
Có thể xem đây là yếu tố “thiên 
thời và địa lợi” cho Vinasun ở thị 
trường này không thưa ông?
    Như đã chia sẻ, trong tình hình 
hiện nay, Vinasun đang tập trung 
vào những thị trường truyền thống 
mang lại hiệu quả cao cho Công 
ty. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng 
sự tăng trưởng của nền kinh tế sẽ 
dần ổn định trở lại sớm hơn và 
góp phần định hình được nhu cầu 
tiêu dùng mới. Chính lúc đó sẽ là 
thời điểm tốt nhất để chiến lược 
tập trung vào chất lượng dịch vụ 
và sản phẩm của Vinasun có “đất 
dụng võ”, sẽ đi đầu trong việc 
nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

    Những doanh nghiệp thích ứng 
tốt và phù hợp với sự biến chuyển 
của thị trường sẽ dần chiếm lĩnh 
được thị phần. Ngược lại, những 
doanh nghiệp chỉ mãi loay hoay 
trong ngắn hạn, chưa tự điều chỉnh 
để thích ứng sẽ dần đánh mất lợi 
thế và thị phần của mình trong 
tương lai không xa. Và khi yếu tố 
“địa lợi” này xuất hiện, Vinasun sẽ 
nhanh chóng nắm bắt ngay cơ hội 
để tiến quân ra thị trường đầy tiềm 
năng này.
Từ đầu những năm 2013 đến 
nay, làn sóng M&A (viết tắt của 
cụm từ tiếng Anh mergers and 
acquisitions có nghĩa là mua bán 
và sáp nhập) giữa các doanh 
nghiệp khá rầm rộ, liệu ban lãnh 
đạo Vinasun nghĩ đến kế hoạch 
M&A để mở rộng thị trường 
nhanh hơn trong thời gian tới?     
    Tôi không nghĩ rằng chiến lược 
M&A sẽ phù hợp cho Vinasun tại 
thời điểm này. Yếu tố tiên quyết 
để tiến đến một cuộc M&A thành 
công chính là sự cộng hưởng - khi 
“ưu” của doanh nghiệp này sẽ bổ 
khuyết cho “nhược” của doanh 
nghiệp kia. Tuy nhiên, nhìn lại 
thời điểm này, nếu nói M&A để 
gia tăng tài sản cố định, tăng tiềm 
lực và tốc độ mở rộng thị trường 
cho Vinasun có lẽ chưa phù hợp. 
Khi chúng tôi tiến hành M&A thì 
những “tài sản” phải được đưa vào 
sử dụng ngay, chứ không phải… 
chờ thanh lý lấy tiền thì không 
còn ý nghĩa gì nữa.
    Hiện tại, dòng xe taxi Vinasun 
đang được liên tục đầu tư mới và 
rất đồng đều về chất lượng cũng 
như chất lượng phục vụ của anh 
em đội ngũ lái xe. Bên cạnh đó, 
Vinasun cũng đang liên tục áp 
dụng các giải pháp quản lý tiên 
tiến cho phù hợp với sự phát triển 
của mình cũng như đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của khách hàng. Do 
đó, chúng tôi chưa chú trọng đến 
giải pháp M&A mà chủ yếu lấy 
từ “chất” của mình đê phát triển 
thị trường mới. Điểm thứ hai, vì 
ngành vận tải taxi khá đặc thù, 
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doanh thu chủ yếu đến từ nguồn 
khách vãng lai chứ không phải 
có hẳn một kênh phân phối như 
những ngành sản xuất/phân phối 
khác. Việc nghĩ rằng sau khi M&A 
có được thị trường của “đối tác”, 
hiện tại tôi cho rằng chưa đúng.
Với thế giới phẳng, cơ hội làm giàu 
ngày hôm nay sẽ trở thành rủi ro 
trong ngày mai khi các doanh 
nghiệp khác nhảy vào tranh giành 
miếng bánh thị phần. Được đánh 
giá là một doanh nghiệp nổi trội, 
lợi nhuận tăng trưởng nhanh trong 
những năm gần đây, ông đánh giá 
rủi ro ngành này như thế nào?
    Tôi cho rằng “Thành công của 
ngày hôm nay, sẽ là thách thức 
trong ngày mai”. Nhìn lại thời 
gian trước, có rất nhiều ngành hot 
với lợi nhuận cao luôn là tâm điểm 
chú ý của thị trường thì thời điểm 
này đã và đang phải đối diện trước 
khá nhiều thách thức. Hẳn nhiên 
nếu một ngành có biên lợi nhuận 
cao, sản phẩm đầu ra luôn được ưa 
chuộng cùng với rào cản gia nhập 
ngành thấp thì khả năng rất lớn 
các doanh nghiệp khác sẽ nhảy 
vào tranh giành thị phần.
    Còn nói về ngành vận tải taxi, 
ngành kinh doanh đặc thù với việc 
quản lý hàng ngàn người không 
nằm trong văn phòng và với biên 
lợi nhuận của ngành không cao sẽ 
chưa đủ sức hấp dẫn để một “đại 
gia” đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, 

sắm hàng ngàn chiếc xe. Nếu đầu 
tư vào ngành này, doanh nghiệp 
đó muốn cạnh tranh và tồn tại 
được thì phải tốn rất nhiều công 
sức, tài lực cũng như thời gian để 
có thể theo kịp Vinasun. Với tốc 
độ hiện nay, mỗi năm Vinasun có 
khả năng tự đầu tư xe mới từ 1,000 
đến 1,500 chiếc. Do đó, việc tính 
toán chi phí cơ hội sẽ là yếu tố cực 
kỳ quan trọng cho doanh nghiệp 
mới muốn tham gia vào thị trường 
này.
Vinasun khá kín tiếng trước 
truyền thông. Việc quảng bá về 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
của mình sẽ giúp Vinasun có được 
một cấp độ nhận biết thương hiệu 
cao hơn, ông nghĩ sao về vấn đề 
này?
    Trước hết phải hiểu rằng ngành 
kinh doanh taxi khá đặc thù khi 
sản phẩm trực tiếp chính là hành 
vi, thái độ hay cung cách ứng xử 
của nhân viên tài xế đối với khách 
hàng. Hiện tại chúng tôi đang 
quảng bá hình ảnh của Vinasun 
thông qua anh em tài xế để lấy 
tình cảm từ phía khách hàng và 
xã hội. Cái đích cuối cùng mà 
Vinasun hướng đến là yếu tố 
thương hiệu chứ không đơn thuần 
là nhãn hiệu. Vì thương hiệu là 
yếu tố đi vào tâm trí người dùng 
sâu đậm hơn cả, và mục tiêu của 
chúng tôi là bất kỳ khách hàng 
nào có nhu cầu đi taxi sẽ nghĩ đến 

Vinasun đầu tiên.
    Bên cạnh đó, chúng tôi đang 
tập trung vào truyền thông nội 
bộ và xây dựng hẳn một lộ trình 
để phát triển đội ngũ taxi để mỗi 
người nhân viên đều phải tự hào 
về nghề nghiệp của mình. Khi tôi 
qua đất nước Singapore hình ảnh 
một người lái taxi có thể mang đến 
sự thoải mái và tin cậy đến khách 
hàng, cùng với niềm tự hào trong 
công việc đã giúp tôi có ấn tượng 
rất tốt về con người và đất nước 
này. Và cũng chính hình ảnh này 
đã thôi thúc ban lãnh đạo chúng 
tôi xây dựng một đội ngũ taxi có 
tinh thần yêu nghề.
    Một doanh nhân nước ngoài 
đến làm ăn tại Việt Nam, người 
đầu tiên họ gặp khi bước xuống 
sân bay sẽ là hải quan, tiếp đến sẽ 
là nhân viên taxi. Một vài trường 
hợp gian lận, mồi chài khách của 
nhân viên taxi sẽ khiến cho hình 
ảnh đất nước Việt Nam trở nên 
dần xấu xí trước bạn bè năm châu, 
kết quả vô hình trung tạo nên 
một khoảng cách khi các doanh 
nghiệp nội địa hợp tác làm ăn với 
những đối tác nước ngoài này. 
    Và đó cũng chính là tâm nguyện 
của Vinasun, luôn tập trung vào 
“chất”, vì chỉ có “chất” mới là yếu 
tố quyết định giúp doanh nghiệp 
có thể tạo lợi thế khác biệt đối với 
các đơn vị cùng ngành.

Xin cảm ơn ông!

Sáng ngày 27/06 Vinasun khai trương chi nhánh mới tại tỉnh Khánh Hòa
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Người chủ may mắn của chiếc Vertu giá 50 triệu đồng

    20 giờ 20 phút ngày 15/8 lái xe Huỳnh Tiến 
Hoàng (tài 7199 - đội 84 - chi nhánh 4) chở anh 
Bách đi từ 300 Thái Văn Lung về địa chỉ 356 
Nguyễn Đình Chiểu, Q.3. Anh Bách xuống xe 
nhưng chiếc điện thoại Vertu Signature Steel (ước 
tính 50.000.000đ) nằm lại trên băng ghế sau. Khi 
đang đi kiếm khách anh Hoàng chợt nghe tổng 
đài phát xuống bộ đàm hỏi tài xế nào chở cuốc 
khách đi từ Thái Văn Lung đến Nguyễn Đình 
Chiểu, anh Hoàng thông báo cho nhân viên tổng 
đài chính mình đã phục vụ. Tổng đài cho anh 
biết khách đã làm rơi điện thoại, anh Hoàng 
dừng xe vào lề kiểm tra thấy chiếc điện thoại 
đang chớp nhá liên tục. Được tổng đài cung cấp 
số điện thoại, anh Hoàng quay lại Nguyễn Đình 
Chiểu trả lại chiếc điện thoại cho anh Bách có 
sự xác nhận của đại diện phòng Khai thác Điểm 
tiếp thị. Sáng ngày 27/8, ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó 
TGĐ Tổ chức nhân sự đã trao anh Hoàng phần 
thưởng 500.000đ tuyên dương cho hành động 
trung thực, tận tình phục vụ khách hàng của anh.

Ông Nguyễn 
Hữu Thiện giữ 
chức Phó Giám 
Đốc phụ trách 
Khai thác ĐTT

Ông Lê Duy 
Tiến giữ chức 
Phó Giám Đốc
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 03

Ông Trần Khánh 
Du giữ chức 
Phó Giám Đốc
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 10

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Ông Đặng Quốc 
Bảo giữ chức 
Trưởng Phòng  
Kinh Doanh

Ông Đặng Quốc 
Bảo giữ chức 
Phó Giám Đốc 
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 06

Ông Nguyễn 
Minh Dũng giữ 
chức Quyền 
Giám Đốc 
Xưởng SC Ô Tô 
Thành Lợi

Ông Trần Kim 
Phong giữ chức 
Phó Giám Đốc
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 03

Ông Lê Văn 
Giàu giữ chức 
Phó Giám Đốc
Chi Nhánh Taxi 
Vinasun 07

Ông Huỳnh Văn Sĩ PTGĐ HCNS tặng giấy khen cho lái xe 
Huỳnh Tiến Hoàng (trái) 

Hội đồng Quản trị vừa 
quyết định bổ nhiệm:
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Chào mừng Lễ 2/9:
Vinasun chi thưởng trên 767 triệu đồng
    Nhân dịp lễ 2/9/2014, Ban lãnh đạo quyết định chi 
thưởng cho toàn thể 14.358 CB - NV, lái xe đang làm 
việc tại Vinasun. Theo đó, 11.326 tài xế sẽ được thưởng 
3% trên tổng số doanh thu tài xế kiếm được trong 2 
ngày 1 và 2/9. Riêng 3.022 CB- NV khối gián tiếp ở các 
văn phòng, chi nhánh, xưởng được thưởng từ 100.000 - 
300.000đ/người tùy theo số năm làm việc cho công ty. 
Cụ thể, làm việc dưới 12 tháng được thưởng 100.000đ, 
từ 1 - 2 năm thưởng 200.000đ và làm việc trên 2 năm 
được thưởng 300.000đ. Như vậy, với số lượng CB - NV 
đông đảo công ty đã phải chi 767.500.000 đồng tiền 
thưởng cho khối lao động gián tiếp, thưởng phần trăm 
doanh thu cho tài xế trong dịp lễ này. Thông qua việc chi 
thưởng, lãnh công ty thể hiện sự chia sẻ, quan tâm sâu 
sắc đến CB - NV, tài xế. Hi vọng món quà ý nghĩa này 
sẽ mang lại niềm vui cho anh chị em trong ngày lễ 2/9.

Lái xe giữ 2.100USD giùm khách  

    Khách hàng Phùng Thùy Cát Vi làm rơi chiếc 
bóp có tiền 2.100 USD, 20 đô Canada, khoảng 
700.000VND, 4 thẻ cào Viettel mỗi thẻ 500.000đ, 
thẻ Visa, ATM cùng giấy tờ tùy thân CMND, bằng lái 
trên taxi do anh Đinh Xuân Tình (tài 6172) cầm lái. 
Trong lúc anh Tình phát hiện chiếc bóp đã báo ngay 
cho tổng đài chờ khách nhận lại, chị Vy vẫn không 
hề hay biết đã làm rơi chiếc bóp. 
    Diễn biến sự việc bắt đầu khoảng 14 giờ ngày 
19/8 anh Tình đón chị Vy thông qua điểm đài đi từ 
chung cư Hồng Long, Q.Thủ Đức nằm trên quốc lộ 
13 đi đến Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp và chờ chở chị 
về lại Thủ Đức, đến nơi đã hơn 17 giờ. 15 phút sau 
anh Tình tiếp tục chở ba người khách từ quốc lộ 13 
đi đến bệnh viện Hoàn Mỹ, đường Phan Xích Long, 
Q.Phú Nhuận. Mở cửa cho khách lên xe, anh Tình 
phát hiện chiếc bóp rơi trên ghế, anh gọi lên báo cho 
tổng đài. Mãi đến 19 giờ 55 phút chị Vy mới phát 
hiện mất chiếc bóp, chị gọi lên tổng đài và được cho 
số điện thoại của anh Tình. Hơn 21 giờ, anh Tình đã 
trả lại chiếc bóp cho chị Vy ngay tại Q.1. Anh Tình 
được công ty khen thưởng 500.000đ.
    Phát biểu về sự việc trên, anh Tình bày tỏ: “Đây 
là lần đầu tiên khách bỏ quên tài sản lớn trên xe 
tôi. Khi phát hiện chiếc bóp, tôi đã nghĩ thật may 
mắn, nếu bị khách khác lấy mất tôi sẽ bị cắt ca cả 
tháng, còn phải đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ 
của mọi người. Cả tôi và chị Vy đều gặp may”. Năm 
2013 anh Tình được công ty bình chọn là lái xe giỏi 
có tinh thần vượt khó.

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM 25 55 G2 61 65 05 45 A4 14 43
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD4

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN2

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT4

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 07/2014 CN doanh thu cao 07/2014
HẠNG CHI NHÁNH

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

Trả Iphone 5 được thưởng 500.000đ

    Anh Nguyễn Tuấn Quốc, tài 5050, đội 56, chi nhánh 
1 vừa được công ty khen thưởng 500.000đ khi anh trả 
lại cho PGS - TS Nguyễn Văn Cường chiếc điện thoại 
Iphone 5.  
    Lúc 20 giờ ngày 25/8, PGS - TS Nguyễn Văn Cường 
- Phó Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ gọi chiếc taxi 4 
chỗ đi từ 157 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 về địa chỉ số 16, 
Đặng Tất, Q.1. Xuống xe, GS làm rơi chiếc Iphone 5 ở 
ghế ngồi sau lưng bác tài Nguyễn Tuấn Quốc. Khi anh 
Quốc đang chạy trên đường Điện Biên Phủ (khúc ngã tư 
Hàng Xanh) bỗng nghe điện thoại reng. Tấp vào lề bắt 
máy anh Quốc nhận ra giọng GS, anh xác nhận chiếc 
điện thoại đang trên xe, sẽ quay lại trả ngay cho GS. 
Sau đó, GS chu đáo hỏi anh tên, số tài để ông trực tiếp 
điện thoại lên công ty thưởng nóng cho anh, GS cho 
anh Quốc biết ông là bạn của Chủ tịch HĐQT Đặng 
Phước Thành nên hiểu về quy trình khen thưởng lái xe 
của công ty. Khoảng 10 phút sau anh Quốc đã nhanh 
chóng trao trả tận tay chiếc Iphone 5 cho PGS - TS 
Nguyễn Văn Cường.  
    Anh Quốc nói: “Trước đây tôi đã hai lần trả máy chụp 
hình cho khách nước ngoài, trả túi đồ khách bỏ quên, 
được công ty thưởng cho 100.000đ/vụ. Nay tôi được 
công ty thưởng 500.000đ, bản thân tôi cảm thấy được 
khích lệ tinh thần”.
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Sơ kết công tác xây dựng Đảng

    Ngày 06/8/2014, Đảng bộ Công ty CP Ánh Dương 
VN đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng 
Đảng 6 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đến tham dự Hội 
nghị có lãnh đạo Quận ủy Quận 5.
    Đảng bộ Công ty hiện nay có 7 chi bộ với 104 đảng 
viên trong đó có 10 đảng viên dự bị, 4 đảng viên nữ, 
4 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Trong 6 tháng 
đầu năm 2014, Đảng ủy đã làm tốt việc phối hợp hoạt 
động với HĐQT, Ban TGĐ phát triển sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, tăng lợi nhuận, thực hiện quy chế 
dân chủ, bảo vệ lợi ích người lao động
    Nhân dịp này, Chi bộ Tổ chức Hành chính - Kế toán 
- Tổng đài đã làm lễ kết nạp đ/c Đặng Thành Duy vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Đ/c Đặng Thành Duy sinh ngày 20/01/1984 nguyên 
quán Đồng Tháp vào làm việc tại Vinasun Corp. từ 
ngày 01/4/2005, hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Giám đốc Khối điều hành Kinh doanh.

Công đoàn công ty sơ kết 6 tháng đầu 
năm 2014

    Ngày 26/7/2014, Công đoàn cơ sở Công ty CP 
Ánh Dương Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 
6 tháng đầu năm 2014 và thông qua phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
    Sáu tháng đầu năm 2014, các CĐBP và Tổ Công 
đoàn phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua 
thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn; đồng thời hưởng 
ứng thực hiện các phong trào, chương trình công tác 
do LĐLĐ Quận 5 tổ chức.
    Với các kết quả tích cực đã đạt được trong năm 
2013, CĐCS Công ty vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt 
Nam công nhận và tặng Bằng khen “Công Đoàn Cơ 
Sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh năm 
2013” và 6 tháng đầu năm 2014 được LĐLĐ Thành 
phố tặng bằng khen CĐCS đạt thành tích xuất sắc 
trong việc tổ chức thực hiện Tháng Công Nhân Lần 
VI - năm 2014.
    Hiện nay tổng số Đoàn viên công đoàn là 2.519 
người, trong đó nữ 778 người, sinh hoạt tại 27 Công 
đoàn bộ phận và 5 Tổ Công đoàn trực thuộc.

Kết nạp mới 50 đoàn viên thanh niên 
CSHCM

    Nằm trong đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ 
niệm 69 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày sinh đồng chí Lý 
Tự Trọng - người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu 
tiên. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn 
5, được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám đốc công 
ty, ngày 28/08/2014 tại Bến Nhà Rồng, Đoàn công 
ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam long trọng tổ chức 
lễ kết nạp Đoàn cho 50 thanh niên tiêu biểu đủ điều 
kiện đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn. Buổi lễ 
nhằm tạo ấn tượng cho các bạn thanh niên khi được 
vinh dự đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn.
    Sau khi thực hiện xong nghi thức kết nạp, ban tổ 
chức và 50 Đoàn viên mới tiến hành dâng hoa và 
dâng hương bàn thờ Bác Hồ đồng thời tham quan bảo 
tàng Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng uỷ Công ty Trương Đình Quý (phải) trao quyết định 
kết nạp Đảng cho đ/c Đặng Thành Duy



CORP.  | Số 48.  Năm 2014

Đồng hành cùng Vinasun

10

Tìm USD trong vô vọng
Nhưng thật bất ngờ, gần 11 
giờ đêm khi cả nhà đi ăn trở 

về đã thấy bác tài dừng xe đứng đợi 
trước cổng nhà từ bao giờ để trả lại 
chiếc ba lô. Vị khách hàng cực kỳ 
may mắn là cặp vợ chồng Việt kiều: 
anh Huỳnh Quốc Kiên và chị Hà 
Mỹ Hương. 
    Vào lúc 16giờ 30 phút ngày 
29/7/2014 hai vợ chồng anh Huỳnh 
Quốc Kiên - chị Mỹ Hương cùng hai 
con đón chiếc taxi 7 chỗ đi từ bến 
xe Khải Nam, đường Tản Đà, Q.5 
đến đường Lãnh Binh Thăng. Về 
đến nhà tại địa chỉ 101A, đường số 
6, P.8, Q.11 xong, khoảng 17h45p 
vợ chồng anh Kiên phát hiện để 
quên chiếc chiếc ba lô bên trong 
gồm có 5.000USD, 1 Ipad, 2 máy 
ảnh, 4 pasports, 3 sim card USA, 3 
sim card Vinaphone, tiền Singapore 
và tiền Malaysia trên chiếc taxi.  
Hốt hoảng anh chị vừa gọi điện vừa 
vội vã lên công ty nhờ hỗ trợ tìm 
chiếc xe đã chở mình với thông tin 

duy nhất: Số tiền cước đồng hồ 
62.000đ, mã số nhân viên 2187 
(công ty không có mã nhân viên 
2187), lái xe hình như tên Hùng. 
    Do anh Kiên tự bắt xe nên để 
tìm được chiếc xe kia thật không 
dễ dàng. Phòng giải quyết khiếu 
nại khách hàng phối hợp cùng 
các phòng ban liên quan trước 
tiên tìm ngay tài xế có số tài 
2187. Thế nhưng tài xế đang kinh 
doanh là anh Nguyễn Văn Dụ, cả 
người và xe được triệu tập về công 
ty. Trích cuộc đồng hồ và theo 
tường trình của anh Dụ anh hoàn 
toàn không chở gia đình anh Kiên 
mà trong khoảng thời gian đó anh 
đang chở hai hành khách từ bệnh 
viện Nguyễn Tri Phương về Cần 
Giờ với số tiền cước là 362.000đ. 
Kế tiếp bác tài Vương Văn Hùng, 
tài 2178 tiếp tục được cán bộ 
phòng giải quyết khiếu nại điện 
thoại hỏi anh có chở vợ chồng 
anh Kiên? Anh Hùng cũng cho 
biết mình không phục vụ. Hình 

ảnh anh Vương Văn Hùng và một 
số bác tài cùng tên được cán bộ 
phòng đưa cho khách nhận diện 
nhưng anh Kiên chị Hương không 
tìm thấy gương mặt bác tài đã chở 
mình. Thất vọng, anh chị ra về 
tiếp tục chờ tin hồi báo từ công ty.
Tiền… đến trước cửa nhà
    Trong khi đó, chiếc xe chở vợ 
chồng anh Kiên do bác tài Hoàng 
Thanh Hùng (Tài 2182, đội 25, 
chi nhánh 4) cầm lái vẫn vi vu 
đưa đón khách. Hơn 21 giờ, anh 
Hùng đón 6 vị khách gồm 2 nam 
4 nữ đi từ đường Nguyễn Trãi về 
41 Nguyễn Duy Dương, Q.5. Khi 
hai khách nữ lên hàng ghế sau 
cùng thì họ phát hiện chiếc ba lô 
nằm dưới sàn xe. Hai cô thật thà 
“báo cáo”:
    - Bác tài ơi, có cái ba lô rơi dưới 
sàn nè, hình như có hành khách 
nào bỏ quên?
    - Cảm ơn hai cô, chắc mấy 
hành khách trước bỏ quên, để tui 
nhớ coi ai quên rồi mang đi trả 

Câu chuyện truy tìm chiếc 
xe taxi khách đón vãng lai 
thật ly kỳ, bởi vì trên chiếc 
xe khách bỏ quên chiếc ba 
lô có 5.000USD. Vị khách vội 
vã lên công ty nhờ truy tìm 
tông tích chiếc xe, trong khi 
tài xế vẫn vô tư vi vu đón 
trả khách với chiếc ba lô 
lọt thỏm dưới sàn xe sau ở 
băng ghế sau cùng…

MINH ANH

Tài xế tìm đến tận nhà trả khách 
ba lô chứa 5.000USD

Ông Huỳnh Văn Sĩ PTGĐ HCNS trao bằng khen lái xe Hoàng Thanh Tùng
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lại cho người ta. - Anh vừa nhận 
chiếc túi cô khách trao tay vừa rà 
soát lại những cuốc khách mình 
đã chở.
Sau đó, anh Hùng chắc chắn rằng 
gia đình đi lúc chiều đã để quên. 
Anh nhớ lại nơi họ đến cũng thật 
dễ nhớ, đó là nhà trẻ mang tên Trái 
Táo. Khi bỏ khách xuống đường 
Nguyễn Duy Dương, anh Hùng 
quyết định chạy thẳng đến Lãnh 
Binh Thăng rẽ vào đường số 6 đến 
ngay địa chỉ trên. Thế nhưng trong 
nhà tắt đèn, cửa khóa ngoài. Anh 
suy nghĩ có lẽ họ đi chơi hay ăn 
tối, anh lượn xe vài vòng vẫn chưa 
thấy ai về, anh đành dừng xe ngồi 
đợi. Hơn 30 phút sau, lúc đồng hồ 
điểm 22giờ 50 phút anh thấy cả 
gia đình Kiên về đến nhà. Con trai 
anh Kiên vừa bước xuống xe thấy 
anh Hùng đang chờ sẵn, cậu bé 
ngờ ngợ thông báo với ba mẹ:

    - Hình như cái chú taxi chở 
chúng ta lúc chiều?
    Anh Hùng mở xe lấy chiếc ba 
lô mang đến cho vợ chồng anh 
Kiên, anh nói: Chiếc ba lô của 
anh chị để quên đúng không, 
khách hàng của tui phát hiện, tui 
nhớ số nhà nên mang đến đây 
đợi trả lại cho anh chị luôn.
    Chị Hương mừng rỡ vội gọi lên 
công ty thông báo tài sản đã được 
bác tài Hoàng Thanh Hùng trao 
trả đầy đủ ngay tại nhà . Còn anh 
Kiên vỗ vai anh Hùng nói: 
    - Tôi nghĩ ba lô hẳn mất rồi, 
định ngày mai lên đại sứ quán 
báo mất giấy tờ để làm lại. Gia 

đình thiệt là cảm ơn anh.
    - Có gì đâu phải cảm ơn, đây 
là trách nhiệm của tài xế bọn tui. 
Phải cảm ơn hai cô khách nữ kìa, 
nếu người ta tham lam lấy luôn 
cái ba lô của anh chị tui cũng 
chả biết.
    Tuyên dương hành động trung 
thực tự giác tìm khách trả lại tài 
sản lớn, ngày 7/8/2014, tại văn 
phòng công ty ông Huỳnh Văn 
Sĩ - Phó TGĐ Tổ chức nhân sự 
đã trao tặng giấy khen và phần 
thưởng 500.000đ cho Hùng. Đó 
là phần thưởng cho nghĩa cử cao 
đẹp anh Hùng xứng đáng được 
nhận 

Chiếc ba lô ở trên xe thời gian hơn 4 
tiếng, tại sao anh không phát hiện? 
Anh Hoàng Thanh Hùng: Hôm ấy trời 
mưa, tôi chở khách liên tục, mà đa phần 
khách đi 1 - 3 người nên họ ngồi băng 
ghế ngay sau tôi hoặc ngồi ghế kế tôi. 
Điều đặc biệt là không có ai mang nhiều 
hành lý. Họ chỉ cầm chiếc xách tay, 
xuống xe là mang theo luôn. Vì vậy không 
ai phát hiện chiếc ba lô kể cả tôi. 
Làm thế nào anh biết rõ chiếc balo là 
của gia đình anh Kiên bỏ quên?
Tôi biết đó là tài sản của hành khách 
xuống nhà trẻ Trái Táo là bởi vì lúc chiều 
khi tôi đón gia đình anh Kiên lên xe trời 
đang mưa, lúc ấy họ mang nhiều hành 
lý, tôi phụ trách chất hành lý vào cóp 
sau, anh Kiên cũng tự cất một số hành 
lý ở trên xe. Xe vội vã lăn bánh trong cơn 
mưa, khi đến nhà tôi giúp anh chị lấy 
hành lý từ cóp sau, phần trên xe anh chị 
tự lấy. Lúc xuống xe anh chị còn đứng 
kiểm tra lại hành lý của mình, tôi cũng 
hỏi đã kiểm đủ đồ chưa, anh chị xác định 
đầy đủ tôi mới cho xe lăn bánh. Vì vậy, 
khi hai hành khách nữ phát hiện chiếc ba 
lô, tôi chắc chắn chỉ có gia đình anh chị 
bỏ quên. Sẵn nhớ địa chỉ nhà trẻ nên tôi 
mang trả trực tiếp luôn.

Ngày 11/8/2014 tin bác tài Hoàng Thanh Hùng tìm đến cửa trả 
5.000USD cho gia đình anh Kiên tràn ngập trên báo. Sau đây là những 
phản hồi tiêu biểu của độc giả khen ngợi anh Hùng:

vnexpress.net:
- Rất cảm phục anh tài xế Hùng, mong rằng xã hội ta vẫn có nhiều 
người tốt như vậy. Đề nghị nên được các cơ quan có chức năng hãy 
nêu trường hợp trên vào mục Người Tốt. (Thành lê)
- Đúng là một công ty có thương hiệu thật. Nếu là tôi mà thấy vị tài xế 
này có đạo đức tốt như vậy, tôi sẽ trích lại cho anh tài xế này bằng 1/2 
số tài sản hoặc ít nhất 1/3 để tạ ơn người ta (Trương Cường)
- Một nét đẹp của nhân cách Việt! (Đoàn Xuân Thừa)
- Đây là gương điển hình về người tốt việc tốt; người tốt luôn ở quanh ta 
vì vậy khi sống cần thương yêu đùm bọc giúp đỡ mọi người; cuộc sống 
con người theo quy luật nhân quả. Chúc bác tài xế tốt bụng luôn luôn 
mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. (Viet Hoang).
- Thật cảm động vì nghĩa cử cao đẹp của tài xế taxi. Cầu chúc bác tài 
và gia đình được nhiều may mắn, hạnh phúc từ việc làm biết đem lại 
niềm vui và hạnh phúc cho người khác. (Thoa) 
- Trân trọng kính phục bác tài Hùng đã có một tấm lòng thật trong sáng, 
không tham những gì không phải là của mình. (Nick Nguyen) 

http://dantri.com.vn/
- Đọc bài viết về anh mà thấy lòng mình chợt thanh thản lạ, tâm hồn thấy 
vui vẻ. Cám ơn anh bằng việc làm của mình đã cho người dân chúng 
tôi niềm vui vô bờ và bài học sâu sắc về sự cao thượng. (dtuan060@
gmail.com)
- Đó là đạo đức nghề nghiệp. Thật đáng ngợi khen. (Tuoinguyen71@
yahoo.com.vn)

http://news.zing.vn/
- Cảm ơn a Hùng đã cho tôi lấy lại niềm tin giữa dòng đời xô bồ. Nhốn 
nháo.  (SAOBIEN TRAN) 
- Đời rất nhiều người tốt mà, không tham của rơi, chúc anh luôn mạnh 
khỏe. (KHUONG NGUYEN)
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Lái taxi vất vả nhưng có tiền 
    Tôi gắn bó với nghề xe khoảng 30 
năm, 17 tuổi tôi đi làm lơ xe, sau này 
lấy bằng lái tôi đi lái xe cho người 
dì họ, thời gian sau chuyển qua lái 
xe tải cho tư nhân. Năm 2009 bạn 
tôi đang lái ở Vinasun rủ về, tôi khăn 
gói lên Sài Gòn bắt đầu cuộc đời tài 
xế taxi. Tôi làm việc cho công ty đến 
nay đã được 5 năm. Nghề dạy nghề, 
học hỏi thêm từ anh em đồng nghiệp 
và tích cóp kinh nghiệm, mỗi năm 
tôi chạy tốt hơn, nhờ đó thu nhập 
cũng ổn định. Chạy taxi nhiều năm 
nhưng tôi thật sự không có khách 
mối, bù lại tôi biết nhiều điểm khách 
thường xuyên đi. Điều thuận lợi của 
tài xế Vinasun so với các hãng khác 
là đi đến đâu cũng dễ bắt khách, bởi 
vì đại đa số khách hàng ưa chuộng 
hãng Vinasun. Đặc biệt là giờ cao 

điểm chỉ cần chạy ngoài đường, 
mở bộ đàm nghe tổng đài phát 
điểm đã phục vụ khách không 
kịp. Trời mưa là “lễ hội” của 
cánh tài xế taxi, chạy sướng, 
buông khách này có khách khác 
ngay, chạy đến đâu “lượm” 
khách đến đó. 
    Theo tôi nhận thấy, lượng 
khách đi Vinasun mỗi năm có 
tăng nhưng do số lượng xe của 
công ty cũng tăng lên, lượng 
khách bị chia sẻ, vì vậy nhiều 
tài xế thấy khách không tăng 
mà còn sụt giảm. Sự canh tranh 
đua điểm cũng khốc liệt hơn, 
ai nhanh tay nhanh chân người 
đó lấy đươc khách. Riêng tôi có 
cách chạy chậm, trầm tĩnh. Một 
số đồng nghiệp trong đội bảo 
rằng “Ổng chạy chậm như rùa 

mà sao lúc nào về đội doanh thu 
của ổng hơn  chúng ta?”. 
    Quả thật, doanh thu cao 
không tự nhiên mà có, bản thân 
tôi luôn cố gắng chạy nhiều giờ. 
Tôi thường tranh thủ lên ca lúc 
5 giờ sáng và xuống ca vào lúc 
4 giờ sáng của ngày hôm sau, 
thời gian nghỉ ngơi chợp mắt 
khoảng 2 giờ vào thời gian đứng 
hình, gần sáng đài nổ điểm tôi 
tiếp tục cho xe lăn bánh. Đôi 
khi có khách liên tục, doanh 
thu tăng ào ào nên tôi chạy cả 
đêm cũng không biết mệt. Ngoài 
ra, chạy xe cũng như mua bán, 
phải có duyên với nghề thì kinh 
doanh sẽ gặp nhiều may mắn, 
thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có 
lúc ế khách tôi ráng chạy cho có 
doanh thu chứ không lời nhiều. 
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Tài xế Võ Văn Triều, tài 6147, đội A5 , dù 
đã bước sang tuổi 46 nhưng doanh thu 
mỗi ca của anh chẳng những không 
thua kém tài xế trẻ mà còn bỏ xa nhiều 
đồng nghiệp để đạt doanh thu nhì chi 
nhánh 8 trong năm 2013. Anh Triều đã 
chứng minh “gừng càng già càng cay” 
thông qua việc đua điểm, me khách. 
Anh kể về những điều tích cóp được sau 
5 năm làm tài xế taxi Vinasun.

Lái xe
Võ Văn Triều

Doanh thu cao
           nhờ may mắn và siêng chạy

NGỌC VÂN
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Nhiều hôm, sáng lên ca chạy được 
4 - 5 cuốc mà doanh thu kiểm lại 
chưa tới 100.000đ cả người chợt 
lạnh toát, nhanh chóng tìm cách 
mở hàng lại. Đôi lúc, hứng chí 
chạy cả ngày, doanh thu cứ tăng 
dần nhưng xui xẻo gặp bác công 
an ăn giấy phạt chạy lấn tuyến; 
ngừng, đậu xe không đúng nơi quy 
định… xem như đi tong công sức 
cả ngày. Mồ hôi đổ ra ngày hôm ấy 
thành công cốc. Đó chính là những 
vất vả của nghề lái taxi mà tài xế 
thường xuyên phải đối mặt.

Tích cóp tiền xây nhà, dưỡng già.
    Song song đó, bản thân tài xế 
cũng phải học hỏi nghệ thuật phục 
vụ khách. Có nhiều khách hàng 
khó tính lắm, đường một chiều, 
đường cấm cứ bảo mình “bang” 
vào. Ví như cùng một đoạn đường 
hôm qua họ đi 80.000đ hôm 
nay mình chở tiền cước tăng lên 
85.000đ là người ta khó chịu thắc 
mắc ngay. Tôi giải thích cùng xe 
7 chỗ nhưng công ty có xe G xe J, 
xe hai dàn lạnh và một dàn lạnh, 
giá tiền cước vì thế khác nhau, 
người ta im lặng trả tiền nhưng 
thái độ bực dọc, nét mặt như tố 
cáo “Tên này xạo, hắn vẽ đường”. 
Đôi lúc tâm trạng đang không tốt 
mình cũng tổn thương lắm chứ 
nhưng suy nghĩ của khách mình 
nào cản được. 
    Tôi phải công nhận chạy taxi 
thường đối mặt với áp lực về 
doanh thu, lo công an thổi, trật tự 
đô thị bắt… Cho nên ngoài xếp tài, 
canh điểm đài, chúng tôi cũng me 
những điểm không thuộc điểm 
tiếp thị của Vinasun như nhà 
hàng, công viên… Điều khó khăn 
ở những nơi ấy thường có sẵn đội 
ngũ lái xe dù, xe ôm. Đặc biệt, 
đội xe ôm thấy taxi mon men đến 
họ nhảy xổ ra xua đuổi ngay với lý 
do “chính đáng”: “Tụi tao có chỗ 
đậu chút xíu kiếm cơm à, tụi bây 
nhiều điểm quá trời còn nhào vô 
chiếm?”. Mặc dù hành khách có 
lựa chọn hoàn toàn khác, khách 
nào thích đi xe ôm sẽ không đi 
taxi, và ngược lại, thế nhưng xe 
ôm không bao giờ chấp nhận sự 
thật và giữ vững quan điểm “taxi 
lấy hết khách xe ôm”. Nhiều lần 
tôi mon men đến một số điểm bị 
mấy bác tài xe ôm chửi rủa, đập 
vào xe, tôi đành quay kiếng làm 
người mắt điếc tai ngơ cho xe vọt 
lẹ rồi sau đó canh giờ chạy chầm 
chậm ngang qua vớt ngay khách 
đang ngoắc taxi. Qua những va 
chạm trong công việc tôi rút ra 
một điều, nghề nào cũng có áp 
lực và khó khăn riêng, quan trọng 
là mình phải biết cách vượt qua 

nó, chuyện lớn hóa nhỏ, nhẫn 
nhịn yên ổn làm ăn, kiếm tiền.  
    Mấy năm lái xe ở Vinasun tôi 
có dành dụm tiền gửi về cho vợ 
con hoàn tất ngôi nhà vừa xây 
gạch còn dang dở. Bây giờ ngôi 
nhà cũng đã quét vôi, sơn tường, 
lót xong nền gạch... Tạo dựng 
được ngôi nhà chắc chắn khang 
trang rộng 6 mét, dài trên 20 mét 
cho vợ con, tôi ở thành phố cũng 
yên tâm làm việc. Bình quân tôi 
kiếm được khoảng 3 triệu đồng/
tuần. Theo thống kê từ công ty, 
năm 2013 tôi đạt doanh thu bình 
quân 2.830.000đ/ca. Tôi ước tính 
năm nay có lẽ doanh thu không 
bằng năm trước, bởi vì thời điểm 
trước xe công ty về nhiều thiếu 
tài xế, tôi tăng ca, tuy thu nhập 
hàng tháng tăng nhưng doanh thu 
mỗi ca bị giảm do tôi phải nghỉ 
sớm lấy sức hôm sau còn tăng ca, 
không thể chạy sáng đêm. Tóm 
lại, tôi nghĩ năm nay tôi dư ca 
nhưng doanh thu mỗi ca không 
cao bằng 2013. Cạnh đó, năm 
nay nhiều tài xế trẻ, sức khỏe tốt 
“vùng lên” chạy ghê lắm, các cậu 
ấy bám nhau sát nút.
    Con trai cả của tôi hiện cũng 
đang lái cho Vinasun. Hồi ở dưới 
quê cháu lái xe tải lương từ 3 - 4 
triệu đồng/tháng. Cháu nó lái xe 
tải cho cậu được vài năm tôi gọi 
cháu lên đây lái taxi cùng. Thu 
nhập của cháu hiện giờ khoảng 
7 - 8 triệu đồng/tháng. Đôi lúc 
so sánh thu nhập cháu nói với 
tôi: “Cha có duyên với chiếc taxi, 
con không có duyên với nó như 
cha…”. Bây giờ cuộc sống gia đình 
tôi cũng khá thoải mái, ở dưới quê 
cũng thuộc hạng khấm khá. Tại 
thành phố tôi thuê căn nhà giá 
3 triệu đồng sống cùng con trai 
ở, mỗi tháng tôi cũng gửi về quê 
cho bà xã 5 - 7 triệu đồng lo cho 
hai con nhỏ, đứa út còn chuẩn bị 
bước vào học lớp 12, tiền ăn học 
cần nhiều. Bên cạnh đó, bà xã 
cũng tích cóp dành dụm để hai 
vợ chồng dưỡng già không phiền 
con cháu  

Nguyễn Xuân Hải - Đội trưởng đội 
A5, chi nhánh 8:
Tôi làm đội trưởng đội A5 hơn 4 
năm. Anh Võ Văn Triều là một trong 
mười mấy tài xế có doanh thu cao 
của đội. Doanh thu bình quân của 
anh khoảng 3 triệu đồng/ca, anh 
nằm trong top 10 người có doanh 
thu cao nhất đội. Dự đoán năm 
nay anh ấy cũng sẽ được nhận giải 
doanh thu nhưng chưa biết giải chi 
nhánh hay giải đội.
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Thực hiện Thoả ước lao động tập thể 
về việc chăm sóc đời sống tinh thần 
cho CBNV khối văn phòng, chi nhánh, 
xưởng đi nghỉ mát năm 2014, trong 
tháng 7/2014 , các đơn vị đã tổ chức đi 
nghỉ mát tại các địa điểm tự chọn. Đây 
là hoạt động hết sức thiết thực tạo tình 
đoàn kết và sinh hoạt lành mạnh cho 
CBNV công ty.
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Được biết đây không phải là lần 
đầu tiên anh được giải xe đẹp?
    Từ ngày bắt đầu vào lái cho 
Vinasun ngày 10/8/2011 đến nay 
tôi được tặng tổng cộng 4 giấy 
khen. Trong đó, năm 2012 tôi và 
anh Bùi Văn Châu chạy chung 
tài nhận được giải 5 bảo quản xe 
tốt cấp công ty và được Hiệp hội 
Taxi TP.HCM trao tặng giấy khen 
về thành tích lái xe an toàn - thực 
hiện tốt luật giao thông. Năm 
2013 một mình tôi nhận được giải 
ba bảo quản xe tốt cấp công ty (do 
anh Châu thiếu ca không đủ điều 
kiện dự giải. Dù vậy chúng tôi vẫn 
chia đôi giải thưởng vì giữ xe đẹp 
là… chuyện của hai người). Đồng 
thời được Hiệp hội Taxi TP.HCM 
tặng giấy khen về bảo quản xe tốt 

& lái xe an toàn. Năm nay, nếu 
tiếp tục được đề cử đi thi chúng 
tôi sẽ cố gắng hết sức mong muốn 
có thể đạt giải cao hơn, bởi vì 
trong cả năm kinh doanh, tôi và 
anh Chiêu luôn cố gắng giữ cho 
sạch đẹp, lái xe cẩn thận, an 
toàn, tránh va quẹt. 
    Điều tôi và anh em đồng 
nghiệp thích nhất ở Vinasun đó 
là mỗi năm công ty đều tổ chức 
cuộc thi và trao giải xe đẹp, lái xe 
doanh thu cao, tài xế vượt khó… 
Đây là điểm đặc biệt mà nhiều 
doanh nghiệp taxi khác không 
thực hiện, điều này khích lệ tinh 
thần chúng tôi rất nhiều, anh em 
tài xế rất vui, phấn khởi.
Theo anh để giữ được xe đẹp cả 
năm như thế có quá khó không?

    Để đạt giải xe đẹp đã khó, giữ 
gìn xe luôn sạch đẹp, không bị 
trầy xước càng khó hơn. Sợ nhất 
là vào đường hẻm hẹp rất dễ bị cọ 
quẹt hay khi đua điểm…. Cả hai 
chúng tôi chạy rất kỹ, không có 
chuyện hút thuốc trên xe hay ly cà 
phê đang uống dang dở. Ngoài ra, 
ở bãi rửa xe, họ chỉ rửa bên ngoài, 
nắp ca bô, máy phải tự mình rửa, 
lau chùi. Chỗ rửa xe luôn có sẵn 
khăn, cọ chùi, dầu… tôi và anh 
Chiêu mất thêm khoảng 5 phút 
chùi rửa và lau sơ xe cho khô ráo, 
sáng bóng. Có hôm nào mệt quá, 
lười không lau bị đồng nghiệp 
nhắc nhở ngay. Trải qua mội thời 
gian chạy cùng chúng tôi đã hiểu 
nhau, ăn ý, như vậy mối quan hệ 
mới bền lâu được và cùng chung 

Chiếc xe Innova G đời 2010 do bác tài 
Lương Đắc Thịnh, tài 3919, chi nhánh 
10 cầm lái liên tiếp đạt giải xe đẹp cấp 
công ty. Điều đặc biệt là cả hai bác tài 
3919 đều là những lái xe giỏi đạt doanh 
thu cao đứng trong hàng ngũ Top 10 
của đội 24. Anh Thịnh cho biết, để đoạt 
giải xe đẹp đã khó, nhưng  vừa chạy có 
doanh thu cao vừa giữ xe sạch “ít tì vết” 
lại càng khó hơn, và câu chuyện giữ xe 
vốn là nhiệm vụ chung của cả hai người 
chạy chung tài.

Lái xe
Lương Đắc Thịnh

MINH ANH

Giữ xe đẹp là… 
                  chuyện của hai người
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mục tiêu chăm sóc chiếc xe sạch 
đẹp. Có lúc áo gối dơ, mỗi người 
tự giác mang về giặt sạch, không 
tỵ nạnh, đùn đẩy. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng thường xuyên lau chùi 
nội thất, mỗi buổi trưa rảnh rỗi lại 
lấy tapi xuống giũ sạch sẽ. Để giữ 
cho xe mới, chúng tôi cũng trang 
bị thêm những tấm tapi dãy ghế 
trước lót 2 tấm, dãy ghế giữa lót 3 
tấm phủ toàn bộ, phía sau để đồ 
được lót nguyên sàn. Những tấm 
tapi mỗi năm sẽ thay mới một lần. 
Nhờ vậy chúng tôi vệ sinh sạch sẽ, 
giữ mới được sàn xe. 
Xe sạch đẹp có tác động tích cực 
như thế nào đối với hoạt động 
kinh doanh? Có ý kiến cho rằng, 
người sạch sẽ chỉnh chu vốn rất 
khó tính, anh nghĩ sao?
    Xe đẹp giúp tôi thuận lợi trong 
việc đưa đón khách, khách lên 
xe thư thái thoải mái mình cũng 
mát lòng mát dạ. Sáng hôm nọ tôi 
chở hai vợ chồng Việt kiều đi từ 
chợ Bến Thành về Pasteur, lên xe 

cô vợ khen “Xe chú sạch thiệt, 
còn có mùi hương nhè nhẹ rất 
dễ chịu. Tôi đi mấy chiếc taxi 
trước, có xe nặng mùi quá, không 
chịu nổi…” Tôi tự hào khoe “Xe 
tui sạch đẹp, năm nào cũng được 
công ty trao giải”. Sau đó tôi nghe 
hai vợ chồng bàn nhau đi khu du 
lịch Đại Nam, tôi chớp thời cơ 
“Anh chị khi nào đi tui chở”. Chị 
vợ bảo đi taxi đắt quá, để chị gọi 
thuê xe du lịch. Dù vậy tôi vẫn cố 
ghi lại số điện thoại vớt vát “nếu 
anh chị đổi ý thì gọi tui nhen, xe 
tui sạch thế này bảo đảm anh chị 
sẽ thoải mái”. Sau đó chị vợ gọi 
tôi 10 giờ đến chở anh chị đi Đại 
Nam, chị bảo do giá xe du lịch 
báo đắt hơn đi taxi, thôi thà rằng 
chị đi xe tôi cho chắc ăn, không 
lo đón nhầm xe nặng mùi. Để xe 
có mùi thơm nhẹ không gây khó 
chịu cho người dị ứng mùi xe tôi 
để hương tự nhiên để khử mùi, đó 
là trái thơm hoặc lá dứa cắt nhỏ 
bỏ vào bao lưới treo một bên lịch 
sự hay cắt ra bó thành bó nhỏ 
nhét dưới băng ghế.
    Thật sự mà nói, tôi lên xe mà 
xe rửa cẩu thả không sạch tôi 
rất bực bội, khó chịu, thường tôi 
gọi chủ tiệm rửa xe để kêu nhân 
viên rửa lại. Những người khác 
thế nào tôi không biết, nhưng với 
riêng tôi có chút khó tính, khi ở 
nhà chuyện gì không vừa ý tôi bắt 
tay vào làm. Do vợ tôi bận buôn 
bán nên tôi thường giúp vợ dọn 
bếp núc, lau nhà cửa, giặt giũ 
dọn dẹp… thuận tiện sắp xếp mọi 
thứ vừa ý mình. 
Thời gian gần đây giới truyền 
thông nói nhiều về tài xế 
Vinasun, anh cảm thấy thế nào? 
Hành khách phản ứng ra sao?
    Khi xem thông tin nêu gương 
sáng về tài xế Vinasun tham gia 
bắt cướp, trả lại tài sản cho khách 
hàng tôi cảm thấy tự hào vì mình 
là một thành viên trong “tập 
đoàn” tài xế. Tôi cũng thường 
trả lại đồ khách bỏ quên, tôi 
hiểu được cảm giác thanh thản 
khi nhìn hành khách sung sướng 

nhận lại tài sản. Mới đây tôi cũng 
vừa trả lại chiếc điện thoại cho 
khách, những chuyện như thế rất 
bình thường đối với cánh tài xế 
chúng tôi. 
    Bên cạnh tin tốt, cũng có 
những tài xế nóng tính có hành 
động mất kiểm soát. Khi đi xe tôi 
cũng có nghe vài vị khách phàn 
nàn, tôi nói với họ tài xế có người 
này người nọ, những gì mà anh 
chị nghe thấy đó chỉ là vài người 
cá biệt trong mấy ngàn tài xế của 
công ty, mong anh chị thấu hiểu 
cho nỗi khổ của những anh em 
tốt chí thú làm ăn, mục tiêu duy 
nhất là kiếm tiền nuôi vợ con, lo 
cha mẹ. Đối với nghề này, tài xế 
đối diện với nhiều tình huống áp 
lực từ chuyện đua điểm săn từng 
cuốc khách, chậm trễ bị xe khác 
vớt mất khách ngay. Chưa kể 
còn me công an, gặp khách khó 
chịu nặng nhẹ… Nhưng muốn trụ 
lâu với nghề này phải nhẫn nại, 
không nên nóng tính, nếu không 
kiềm chế rất dễ xảy ra cự cãi. 
    Mới đây, khi tôi chạy đến gần 
bệnh viện Triều An, Q. Bình Tân 
có khách ngoắc lại, tôi mang từng 
chồng sách vở của anh ấy bỏ vào 
cóp xe thì bị hai tài xế của hai 
hãng taxi khác đậu gần đó chặn 
lại không cho tôi chở. Tôi bảo với 
họ “khách tự ngoắc tui mà”, anh 
khách cũng ôn hòa giảng giải 
“Tôi thích đi xe Vinasun”, nhưng 
hai thằng kia kiên quyết “Tụi tao 
không cho mày đi, mày làm gì 
tao!”. Tôi nói với chúng “Thì tao 
không chở chứ làm gì”. Thấy bọn 
chúng hung hăng ngang ngược 
khách thông cảm nói với tôi “anh 
đi đi lát tôi cũng gọi chiếc Vinasun 
khác, không đi bọn này”. Tôi tức 
giận cho xe chạy nhưng tay chân 
run rẩy, nhưng tôi chợt nghĩ, thôi 
kệ, một câu nhịn chín câu lành, 
không được cuốc khách này sẽ 
có cuốc khác. Bây giờ mỗi tháng 
tôi kiếm cũng được 10 - 12 triệu 
đồng/tháng. Tôi chỉ mong công 
việc ổn định, con ngoan học giỏi,  
gia đình êm ấm 



CORP.  | Số 48.  Năm 2014

Đồng hành cùng Vinasun

18

Lời cảm ơn chân thành 
Mới đây, hành khách người 
Nhật tên Miyamoto Hiroshi đã 

gửi mail cảm ơn tài xế Hồ Văn Tư, 
tài 3188 đã nỗ lực tìm lại giúp ông 
chiếc túi có laptop. Sự việc xảy ra 
vào tối ngày 14/8/2014, bác tài chở 
ông Miyamoto Hiroshi về nhà và ông 
đã bỏ quên chiếc túi bên trong là 
chiếc laptop. Khi phát hiện, ông đã 
báo công ty nhờ trợ giúp tìm tài xế đã 
chở mình. Thế nhưng tài xế Tư cho 
biết mình không thấy chiếc túi hay 
bất kỳ thứ gì khách bỏ quên. Anh 
nhớ lại, sau khi chở ông Miyamoto 
Hiroshi về, anh còn chở khách mối 
của mình đến khách sạn Caravell, 
sau đó anh xuống ca và đưa xe về 
rửa chuẩn bị giao ca. Anh rà soát lại, 
vị khách mối của anh nếu phát hiện 
chiếc túi sẽ thông báo cho anh biết 
ngay, vậy đầu mối nằm ở chỗ rửa 
xe. Ngay sau đó anh đã liên hệ với 

chủ tiệm rửa xe thì được thông 
báo không thấy có chiếc túi nào. 
Anh Tư tiếp tục suy luận, nếu 
khách hàng đã chắc chắn quên 
túi, mối nghi vấn là nhân viên 
rửa xe đã động tay động chân. 
May mắn chủ tiệm biết địa chỉ 
nơi ở của người rửa xe và mọi 
người đến nơi và phát hiện chiếc 
laptop đang ở trong phòng, anh 
chàng rửa xe kia chưa kịp tẩu tán 
bán đi. Nhờ sự nhạy bén, thông 
minh của bác tài Tư nên khách 
hàng không bị mất của mà anh 
cũng được minh oan, bởi đơn 
giản khách mất tài sản họ nghĩ 
ngay đến đối tượng khả nghi đầu 
tiên là tài xế “biển thủ”. Qua sự 
việc trên, ông Miyamoto Hiroshi 
khẳng định sẽ “trung thành” với 
hãng Vinasun, ông nói: “Chiếc 
túi đã trở về với tôi, tôi gửi lời 
cảm ơn chân thành đến bác 

tài, nhân viên công ty đã hỗ trợ 
tôi hết mình. Tôi cam đoan sẽ 
không sử dụng dịch vụ của bất 
kỳ hãng taxi nào khác ngoại trừ 
Vinasun. Tôi đánh giá cao sự 
giúp đỡ của bác tài. Và tôi thật 
sự hạnh phúc khi viết mail này 
kể về câu chuyện “phiêu lưu” 
của chiếc túi có laptop”. 
    Tương tự câu chuyện của ông 
Miyamoto Hiroshi, một khách 
hàng báo cho công ty bỏ quên 
túi laptop, tài xế thông báo 
không thấy vật cần tìm. Nhưng 
anh nhớ rõ ngay sau đó mình 
có chở một ông khách về chung 
cư ở Q.7. Anh cùng nhân viên 
công ty đến chung cư xin xem 
lại camera và phát hiện ông 
khách nọ có cầm một chiếc túi 
thong thả đi vào chung cư. Khi 
lên nhà gõ cửa hỏi ông khách 
về chiếc laptop, ông khách tỉnh 

Muôn kiểu tìm khách trao trả tài sản
Khi khách hàng bỏ quên tài sản trên xe báo cho công ty, điều đầu tiên khách phải nhớ đó là số tài, số xe, họ tên tài xế mới mong 
tìm được tài sản. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, các bác tài đã sớm phát hiện đồ khách bỏ quên báo cho công ty hoặc tìm đến 
tận nơi trao trả trực tiếp cho khách. Qua đó thể hiện sự trung thực, đạo đức nghề nghiệp của người tài xế không tham của rơi, 
biến tài sản của khách thành của mình.

MỸ HẠNH
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queo quay vào nhà mang chiếc 
laptop ra cửa trả lại ngay với phong 
thái rất từ tốn, dứt khoát và hoàn 
toàn… im lặng trước sự ngỡ ngàng 
bác tài, nhân viên công ty và bảo vệ 
tòa nhà. Ai nấy đều không ngờ mọi 
chuyện… dễ dàng đến thế. 
    Để cảm ơn những bác tài trung 
thực, nhiều khách hàng cũng đã 
gửi mail cho công ty cảm ơn lòng 
trung thực của lái xe. Khách hàng 
tên Sam đến từ Úc cho biết, ông 
đến Việt Nam du lịch vào tháng 
6/2014, khi di chuyển bằng taxi 
Vinasun ông làm rơi chiếc điện 
thoại xịn cùng giấy tờ xe, tiền… trên 
xe. Sau đó, tài sản của ông được bác 
tài 6964 phát hiện và quay xe lại 
trả ngay tại điểm tiếp thị. Ông Sam 
gửi lời cảm ơn đến tài xế và công ty 
Vinasun. Phong cảnh đẹp và lòng 
hiếu khách và trung thực của người 
Việt Nam đã lưu lại ấn tượng đẹp 
trong lòng ông. 
    Khác với những trường hợp trên, 
một khách hàng tên Liu Thanh 
Nghĩa nài nỉ nhờ công ty hỗ trợ tìm 
cho được tài xế tên Ngô Nhỏ và xin 
số điện thoại để được trực tiếp cảm 
ơn anh Nhỏ đã trả lại hành lý cho 
mình.
Khách không tìm ta, ta tự tìm 
khách.
    Trong nhiều trường hợp tài xế 
chủ động trả lại tài sản khách bỏ 
quên, có trường hợp khách phát 
hiện và cũng có lúc khi tài xế trả 
lại tài sản khách mới giật mình cảm 
ơn. Bác tài Nguyễn Minh Hân 2 giờ 
sáng chở chị họ về nhà. Sáng đang 
giao ca được chị họ gọi điện thông 
báo trong đống hành lý có chiếc ba 
lô không phải của chị. Về nhà anh 
Hân gọi cho số điện thoại ghi ngoài 

chiếc ba lô và được chủ nhân 
Huỳnh Thị Hồng Bông xác nhận, 
anh Hân đem ba lô trả lại cho bà 
Bông, bên trong có nhiều vàng 
cưới gồm kiềng, lắc tay, nhẫn, 
dây chuyền. Bà Bông cảm ơn rối 
rít cho biết số vàng sẽ chuyển ra 
Huế cho kịp đám cưới. 
Gần đây, bác tài Đắc Thịnh chở 
hai ông khách từ Q.3 lần lượt về 
Q.1 và Q.7. Sáng dọn dẹp xe anh 
Thịnh phát hiện hai ông khách 
làm rơi chiếc điện thoại, anh 
biết đây là chuyện thường ngày 
của mấy ông say xỉn. Anh báo 
cho đội trưởng biết và cầm điện 
thoại chạy qua Nguyễn Trãi - nơi 
ông khách đầu tiên ngật ngưỡng 
xuống xe. Rất tiếc anh không nhớ 
chính xác con hẻm, điện thoại 
của khách lại hết pin. Anh đành 
mang về nhà sạc và chờ khách 
gọi lại (vì điện thoại cài pass 
nên anh không thể tìm số trong 
danh bạ). 10 giờ sáng điện thoại 
đổ chuông, anh thông báo mình 
đang giữ chiếc điện thoại và đọc 
địa chỉ nhà để khách đến lấy. Dĩ 
nhiên, khi chiếc điện thoại quay 
về chủ cũ anh Thịnh cũng nhận 
được lời cảm ơn chân thành kèm 
theo món quà tri ân khách tặng 
khiến anh mát lòng mát ruột. 
    Tuy nhiên, không phải lúc nào 
các bác tài cũng được khách hàng 
cảm ơn, có lúc lòng tốt đổi lấy sự 
nghi ngờ, lạnh lùng từ “thượng 
đế”. Anh Đình Tùng, lần nọ chở 
cô khách đi về Phan Văn Trị, Gò 
Vấp, khách xuống xe xong anh 
vừa nhích được vài mét bỗng nghe 
điện thoại reng, biết cô khách 
bỏ quên anh cho xe de lại hẻm, 
mặc dù lúc này con hẻm thông 
qua chợ rất đông đúc người qua 
kẻ lại nhưng anh Tùng vẫn quyết 
định tắt máy khóa cửa chạy bộ 
theo cô khách. Anh hổn hển đưa 
điện thoại nói giọng đứt đoạn với 
cô “Cô ơi, cô để quên Iphone nè, 
nó…nó reng”. Trong lúc anh nghĩ 
rằng cô gái xinh đẹp sẽ tặng mình 
nụ cười đẹp mê hồn kèm theo câu 
cảm ơn thỏ thẻ, nhưng anh đã sai 

lầm, cô gái cầm điện thoại, liếc 
mắt nhìn anh rồi quay đầu bỏ đi. 
Anh ấm ức “Tui trả lại điện thoại 
cô ta hổng có tiếng cảm ơn còn 
nhìn tui đầy nghi ngờ, làm như tui 
là kẻ ăn trộm vậy đó”. 
    Gay cấn hơn trường hợp anh 
Tùng, anh Thành kể chuyện mình 
gặp còn “động trời” gấp bội. Chở 
khách về khách sạn ở Q.3, xuống 
xe cặp vợ chồng quên hành lý, xe 
lăn bánh kinh doanh. Sau phát 
hiện, anh báo về công ty và công 
ty cho số của khách, anh gọi cho 
khách mình đang giữ hành lý 
nhưng đang chở khách khác đi 
Q.2, đang giờ cao điểm sẽ về trễ. 
Khi anh đến được khách sạn, lời 
đầu tiên anh nhận được là sự xỉa 
xói từ cô vợ “Sao anh giờ này mới 
đến, có biết chúng tôi chờ bao 
lâu không? Đến đây tôi trả tiền 
taxi thêm cho anh chứ có phải 
anh chạy không…”. Tức lộn ruột 
nhưng anh Thành cố kiềm nén 
“Anh chị quên hành lý, nào phải 
tôi lấy, tôi còn phải chở khách 
khác…”. “Trả lại hành lý cho 
chúng tôi nhanh chóng là nhiệm 
vụ và trách nhiệm của anh, anh 
muốn tiền cước chạy đến đây bao 
nhiêu?” - Cô ta hếch mặt xòe tiền. 
Anh Thành giận run tái mặt đáp 
“Không phải tiền của chị là lớn 
nhất đâu”. Sợ mình không kiềm 
chế được anh nhanh chóng lên 
xe vọt mất. Khác với anh Thành, 
anh Tuấn trong một lần khách 
để quên hình cưới, anh quay xe 
lại trả hình, cặp đôi cảm ơn, nụ 
cười vui sướng làm được việc tốt 
chưa kịp tắt anh bỗng nghe tiếng 
người nhà cô dâu chú rể nói “May 
là hình mới còn chớ tiền là mất 
luôn rồi, dễ gì anh ta tốt bụng trả 
lại”. Anh Tuấn chia sẻ “Bởi vậy, 
chuyện khách được tụi tui trả lại 
tài sản người ta có những phản 
ứng khác nhau lắm. Lúc đầu tui 
sốc, riết rồi quen. Người ta cảm 
ơn mình cũng tốt, cáu kỉnh cũng 
không hề gì, quan trọng là mình 
cảm thấy thanh thản vì đã làm 
điều tốt” 

Khách hàng Miyamoto Hiroshi:
Chiếc túi đã trở về với tôi, tôi gửi 
lời cảm ơn chân thành đến bác tài, 
nhân viên công ty đã hỗ trợ tôi hết 
mình. Tôi cam đoan sẽ không sử 
dụng dịch vụ của bất kỳ hãng taxi 
nào khác ngoại trừ Vinasun.
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Đội 1: Bùi Hoàng Hiệp (Tài 2262) - Nguyễn Tấn Đạt (Tài 3147) - Đinh 
Công Hậu (Tài 2097) - Trịnh Đức Hiệp (Tài 2194) - Nguyễn Thanh Sỹ 
(Tài 6771) - Hoàng Thanh Phong (Tài 4245) - Ngô Văn Bảo (Tài 3537) 
- Lâm Dũng (Tài 4611) - Nguyễn Bá Thọ (Tài 4409) - Võ Hiếu Đệ (Tài 
4384) - Trần Duy Quân (Tài 6757) - Nguyễn Ngọc Tâm (Tài 3298)
Đội 2: Nguyễn Minh Tâm (Tài 3163) - Trương Văn Tuấn Đạt (Tài 2547) 
- Phạm Văn Hòa (Tài 4294) - Trương Thế Hạo (Tài 6002) - Phan Văn 
Hồ (Tài 4468) - Đỗ Đức Bộ (Tài 4762) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 7048) 
- Nguyễn Văn Tươi (Tài 6639) - Phan Văn Sử (Tài 5354) - Hoàng Tuấn 
Anh (Tài 3238) - Huy (Tài 6583)
Đội 3: Võ Tuấn Khải (Tài 4204) - Phạm Ngọc Anh (Tài 3825) - Võ 
Thành Công (Tài 2693) - Nguyễn Minh Tài (Tài 3748) - Đỗ Quốc Khoa 
(Tài 3079) - Nguyễn Công Lộc (Tài 3940) - Trần Xuân Minh (Tài 7171) 
- Đoàn Bá Sơn (Tài 4358) - Đoàn Vũ Linh (Tài 2772)
Đội 4: Nguyễn Thanh Bình (Tài 2375) - Nguyễn Thanh Long (Tài 6002) 
- Trần Văn Châu (Tài 3814) - Nguyễn Văn Cung (Tài 7079) - Nguyễn 
Văn Tuân (Tài 5235) - Phạm Văn Vũ (Tài 4057) - Bùi Đình Sơn (Tài 
1806) - Nguyễn Thành Công (Tài 5275)
Đội 5: Huỳnh Anh Duy (Tài 2058) - Nguyễn Bá Hậu (Tài 6676) - 
Nguyễn Ngọc Hợi (Tài 6934) - Nguyễn Văn Đúng (Tài 4786) - Nguyễn 
Vũ Minh Luân (Tài 4961) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 4094) - Tạ Văn Huy 
(Tài 1595) - Đậu Phi Tiến (Tài 5454) - Nguyễn Hoàng Kiệt (Tài 6578) 
Đội 6: Dương Văn Quân (Tài 5019) - Nguyễn Cao Anh Việt (Tài 3798) 
- Cao Quỳnh Trung Hòa (Tài 3180) - Nguyễn Thanh Ân (Tài 3763) - Bùi 
Văn Hiếu (Tài 1829) - Đoàn Minh Báu (Tài 6843) - Vũ Tiến Dũng (Tài 
1882) - Nguyễn Văn Bàn (Tài 7299) -  / (Tài 4770) 
Đội 7: Dương Tấn Đạt (Tài 5554) - Nguyễn Công Trí (Tài 6504) - Võ 
Ngọc Thủy (Tài 4803) - Phạm Minh Trung (Tài 3619) - Phạm Đình 
Thịnh (Tài 4819) - Võ Thành Công (Tài 6635) - Nguyễn Xuân Bảy (Tài 
2119) - Lê Quang Đạt (Tài 3757) - Nguyễn Công Năng (Tài 3896) - 
Trần Văn Kiệt (Tài 3592) - Đỗ Ngọc Lữ Tuấn (Tài 6647) - Châu Long 
Phi (Tài 4958)
Đội 8: Nguyễn Phước Vinh (Tài 2628) - Bùi Văn Vũ (Tài 2550) - Trương 
Thế Vui (Tài 4927) - Nguyễn Minh Gương (Tài 6662) - Nguyễn Bá Quốc 
(Tài 2479) - Nguyễn Trung Thiết (Tài 3688) - Nguyễn Văn Hoàng Phước 
(Tài 4570) - Trần Thành Nhân (Tài 6695)
Đội 9: Dương Công Dũng (Tài 3528) - Nguyễn Hữu Thọ (Tài 2333) - 
Trần Văn Vũ Em (Tài 6555) - Hoàng Minh Lợi (Tài 1566) - Hà Thúc Trí 
(Tài 6196) - Phương Văn Trung (Tài 4735) - Nguyễn Bá Thi (Tài 6083) 
- Nguyễn Bảo Minh Đăng (Tài 3039)
Đội 10: Trần Thành Nghĩa (Tài 3666) - Nguyễn Việt Huy (Tài 6116) 
- Nguyễn Quốc Công (Tài 1950) - Vũ Minh Tuấn (Tài 2261) - Nguyễn 
Văn Hùng (Tài 3324) - Tạ Minh Hải (Tài 3586) - Phạm Đức Triệu (Tài 
1526) - Phạm Quang Cường (Tài 4966) - Nguyễn Thanh Tùng (Tài 
1805)
Đội 11: Hồ Phước Quảng (Tài 4412) - Phạm Bá Tuấn (Tài 4931) - Bùi 
Bá Tài (Tài 3473) - Nguyễn Văn Sơn (Tài 3055) - Cao Xuân Phương (Tài 
2981) - Nguyễn Đình Hải (Tài 4606) - Nguyễn Chí Tâm (Tài 2981) - Đỗ 

Kim Hưng (Tài 3473) - Hồ Viết Hữu (Tài 4274) - Lý Tự Cường (Tài 4792) 
- Giang Hữu Lâm (Tài 5439) - Nguyễn Văn Điệm (Tài 3473)
Đội 12: Vũ Thanh Việt (Tài 5156) - Nguyễn Tố Hoài (Tài 5393) - Phan 
Anh Khánh (Tài 2635) - Phan Thị Thơm (Tài 4796) - Trần Huy Sỹ (Tài 
5393) - Trương Quốc Hải (Tài 1491) - Huỳnh Việt Hòa (Tài 3462) - 
Đoàn Ngọc Hải (Tài 4871) - Tăng Xuân Vũ (Tài 6041) - Hoàng Lương 
Khánh (Tài 3094) - Nguyễn Tô Hoài (Tài 5393) - Nguyễn Anh Đức 
(Tài 6774) - Nguyễn Lưu Minh (Tài 6137) - Đỗ Đình Quản (Tài 6842)
Đội 14: Phạm Khánh Thụy (Tài 7103) - Nguyễn Thanh Tuấn Ngọc (Tài 
3430) - Trần Hữu Tân (Tài 3818) - Hồ Đình Đông (Tài 1948) - Trịnh 
Minh Hải (Tài 7103) - Nguyễn Thanh Tuấn Ngọc (Tài 3430) - Phạm 
Khánh Thụy (Tài 7103) - Lê Sỹ Kiên (Tài 4410) - Đỗ Hoàng Phúc (Tài 
2268) - Nguyễn Tất Quý (Tài 3621) - Trần Huy Quang (Tài 3185) - 
Nguyễn Văn Đào (Tài 5007) - Vũ Việt Đoàn (Tài 6684)
Đội 16: Nguyễn Văn Đạt (Tài 7053) - Nguyễn Hữu Tài (Tài 2632) - Trần 
Văn Trinh (Tài 4795) - Nguyễn Thành Vũ (Tài 2632) - Trần Văn Sơn 
(Tài 4604) - Lý Xuân Thảo (Tài 3044) - Nguyễn Văn Đạt (Tài 4053) - 
Nguyễn Viết Sơn (Tài 3263) - Phạm Minh Thông (Tài 3530) - Đinh Tấn 
Hoàng Hải (Tài 3726) - Nguyễn Viết Đào (Tài 4941) - Huỳnh Ngọc 
Hùng (Tài 3740)
Đội 17: Huỳnh Văn Trí (Tài 4296) - Nguyễn Đăng Cường (Tài 1480) - 
Lê Thanh Khải (Tài 3209) - Nguyễn Văn Tình (Tài 3935) - Hoàng Văn 
Cường (Tài 6652) - Trần Quốc Dân (Tài 2470) - Phan Châu Tuấn (Tài 
1928) - Thái Đình Thương (Tài 2576)
Đội 18: Liễu Hoàng Huy (Tài 6157) - Hồ Thành Tín (Tài 7122) - 
Nguyễn Thanh Bạch (Tài 2282) - Lý Chiến Kiều (Tài 2282) - Nguyễn 
Hoàng Anh Tuấn (Tài 1514) 
Đội 19: Trần Bá Mạnh (Tài 1965) - Hoàng Thế Đàm (Tài 5103) - 
Nguyễn Công Toàn (Tài 6708) - Nguyễn Quốc Nam (Tài 2532) - Phạm 
Tiến Dũng (Tài 4497) - Dương Trường Hữu (Tài 3320) - Hồ Thái Lan 
(Tài 6553) - Nguyễn Văn Dụ (Tài 2187)
Đội 20: Nông Văn Duy (Tài 2403) - Mai Văn Long (Tài 4487) - Nguyễn 
Văn Tứ (Tài 6886) - Nguyễn Văn Cương (Tài 5085) - Ngô Hoàng Sang 
(Tài 5422) - Phạm Hoàng Quý (Tài 4619) - Phùng Quốc Tú (Tài 3581) 
- Huỳnh Dương Thanh (Tài 5546) - Nguyễn Thanh Long (Tài 6073) 
- Nguyễn Đức Hải (Tài 1952) - Mai Văn Long (Tài 2765) - Hồ Đăng 
Khanh (Tài 3581) - Nguyễn Công Minh (Tài 3465) - Phan Văn Hoàng 
Vũ (Tài 2765)
Đội 21: Nguyễn Vũ Phong (Tài 1734) - Dương Văn Phong (Tài 6791) 
- Nguyễn Thành Trung (Tài 6065) - Nguyễn Văn Hải (Tài 6065) - Đào 
Thanh Toàn (Tài 2581) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 3265) - Huỳnh Thanh 
Lâm (Tài 2324) - Dương Minh Triều (Tài 2186) - Nguyễn Quang Mỹ 
(Tài 4448) - Nguyễn Văn Hải (Tài 6135)
Đội 22: Huỳnh Thị Trúc (Tài 3022) - Ngô Thanh Vân (Tài 3385) - 
Nguyễn Xuân Trường (Tài 4514) - Lý Văn Hiền (Tài 4475) - Huỳnh 
Quy (Tài 4197) - Trang Quý Tài (Tài 4295) - Hình Văn Tèo (Tài 3099) 
- Đào Công Đại (Tài 1731) - Lê Minh Thiện (Tài 1777) - Nguyễn Thiện 
Ân (Tài 7112) - Hình Văn Tèo (Tài 3099) - Tạ Thanh Tuấn (Tài 7014)

Đội 23: Phạm Thành Tiến (Tài 4694) - Võ Chí Phương (Tài 4034) - Võ 
Văn Đông (Tài 5031) - Bùi Văn Cảnh (Tài 2379) - Trần Văn Quang (Tài 
2393) - Nguyễn Công Thanh (Tài 3745) - Nguyễn Hoàng Giang (Tài 
2379) - Nguyễn Đức Tiến (Tài 6613) 
Đội 24: Nguyễn Xuân Chính (Tài 4355) - Đỗ Hữu Trọng (Tài 7312) - Hồ 
Chi Lăng (Tài 1783) - Nguyễn Ngọc Quý (Tài 3965) - Đặng Ngọc Tuấn 
(Tài 4904) - Nguyễn Đồ (Tài 2452) - Đinh Văn Hạnh (Tài 6937) - Lê 
Nguyên Độ (Tài 4609)
Đội 25: Nguyễn Minh Dũng (Tài 4087) - Nguyễn Văn Hiếu (Tài 4509) - 
Trần Ngọc Lĩnh (Tài 6517) - Phù Châu Khanh (Tài 3980) - Trương Hoài 
Phong (Tài 7412) - Trương Khắc Cường (Tài 6068) - Lê Duy Long (Tài 
4137) - Hồ Phi Hùng (Tài 2182) - Lê Minh Tâm (Tài 4509) - Trương 
Khắc Hạnh (Tài 3961) - Nguyễn Văn Phương (Tài 4390)
Đội 26: Nguyễn Trung Quốc (Tài 2573) - Võ Ngọc Hùng (Tài 4227) - Lê 
Văn Dũng (Tài 4515) - Lê Xuân Bảo (Tài 1925) - Nguyễn Hồng Sơn (Tài 
3500) - Trần Tấn Hòa (Tài 3518) - Đoàn Văn Thái (Tài 4361) - Nguyễn 
Tấn Đạt (Tài 4434) - Võ Nguyên Tấn Đạt (Tài 4535)
Đội 27: Phạm Tiến Dũng (Tài ) - Đặng Tấn Giang (Tài 4950) - Nguyễn 
Ngoạn (Tài 3824) - Kha Toàn (Tài 1764) - Nguyễn Trịnh Hoàng (Tài 
3702) - Hà Xuân Phụng (Tài 7111) - Phan Hữu Thanh (Tài 3924) - 
Nguyễn Ngọc Khanh (Tài 5538) - Hồ Hoàng Anh (Tài 2776) - Nguyễn 
Xuân Bảng (Tài 3632)
Đội 28: Trần Văn Anh (Tài 2082) - Nguyễn Quang (Tài 3072) - Phạm 
Văn Phương (Tài 5571) - Huỳnh Tiến Đức (Tài 7006) - Nguyễn Hữu 
Nam (Tài 7158) - Võ Phạm Trường Hải (Tài 1951) - Đàm Minh Cường 
(Tài 5391) - Phạm Duy (Tài 5042) - Đặng Dương (Tài 3072) - Nguyễn 
Tiến Hùng (Tài 1891) - Nguyễn Trai (Tài 6084) - Phạm Văn Kiêm (Tài 
3589)
Đội 29: Nguyễn Văn Hòa (Tài 3636) - Lương Văn Toàn (Tài 4257) - 
Nguyễn Quang Hùng (Tài 6039) - Vũ Đức Việt (Tài 4238) - Võ Minh 
Nhật (Tài 2179) - Phạm Minh Mẫn (Tài 3737) - Nguyễn Đức Minh (Tài 
5086) - Lê Viết Trung (Tài 6674) - Trần Đình Thiên (Tài 5560) - Văn 
Thanh Nam (Tài 2168)
Đội 30: Lý Văn Khiêm (Tài 5254) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 3804) - Hồ 
Văn Sửu (Tài 4812) - Nguyễn Vũ (Tài 3674) 
Đội 31: Quách Quốc Sĩ (Tài 1462) - Trịnh Quốc Hà (Tài 4328) - Trần 
Quang Anh Tú (Tài 4234) - Ngô Quang Tấn (Tài 1510) - Nguyễn Anh 
Đức (Tài 6141) - Huỳnh Văn Châu (Tài 5262) - Phan Văn Sơn (Tài 
7131) - Trần Thanh Vỹ (Tài 7461) - Trang Hùng Long (Tài 2900) - Lý 
Thành Hiếu (Tài 4528)
Đội 32: Nguyễn Văn Cường (Tài 3859) - Nguyễn Long Vân (Tài 6835) - 
Bùi Tuấn Kiệt (Tài 5539) - Huỳnh Thanh Quang (Tài 2099) - Ngô Minh 
Phước (Tài 3436) - Nguyễn Hoàng Nam (Tài 4126) - Huỳnh Phúc Hậu 
(Tài 2923) - Phạm Thanh Phong (Tài 1985) - Nguyễn Quốc Thanh (Tài 
5456) - Lê Anh Dũng (Tài 7443) - Đặng Quang Thanh (Tài 7049) - Trần 
Ngọc Trường (Tài 2285) - Trần Kim Lộc (Tài 1908) - Huỳnh Thanh 
Quang (Tài 2099) - Lương Vỹ Lâm (Tài 6961)
Đội 33: Nguyễn Nhứt Danh (Tài 5333) - Nguyễn Duy Trường (Tài 6982) 

BAÛNG VAØNG VINH DANH
CAÙC TAØI XEÁ TRAÛ TAØI VAÄT CHO KHAÙCH HAØNG - THAÙNG 05/2014

NGuyễN LộC ĐỉNH 
(Tài 5440 -Đội - 38)

Tài vật: Túi xách: 01 ipad + 01 ĐTDĐ iphone 
3 + 01 ĐTDĐ iphone 4 + 01 ĐTDĐ Samsung 

+ tiền (5.000.000 đồng + 1200 usd) 
(Ước tính 60,000,000đ)

Vũ MINH TIếN  
(Tài 2454 - Đội 81) 

Tài vật: 01 máy ảnh Canon EOS-60D + 01 ống 
kính máy ảnh Tamron (phi 72) + 01 ống kinh 

máy ảnh Canon (phi 52) + 02 thẻ nhớ
(Ước tính 10,000,000đ)

TrầN VăN LượM
(Tài 3823 - Đội A4) 

Tài vật: cầm tay của nữ: 01 ĐTDĐ Iphone 4 + 
giấy tờ tùy thân Nguyễn Thị Thu cúc + 12 uSD 

(khoảng 250.000 đồng) + 5.900.000 đồng
(Ước tính 10,000,000đ)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
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- Ngô Quang Tú (Tài 7087) - Huỳnh Quang Nhựt (Tài 5059) - Triệu Đức 
Sang (Tài 3463) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3011) - Đoàn Chí Cường (Tài 
2922)
Đội 34: Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 3289) - Nguyễn Minh Thái (Tài 3289) - 
Phạm Giang Hiến (Tài 2092) - Bùi Minh Hoàng Tiến (Tài 6977) - Vũ Duy 
Chinh (Tài 6632)
Đội 35: Phạm Văn Dũng (Tài 3273) - Đinh Văn Phúc (Tài 4347) - Vũ 
Quang Phú (Tài 4987) - Đỗ Hoàng Hiệp (Tài 4987) - Đặng Hoàng Nhiệm 
(Tài 5097) - Nguyễn Hùng Mạnh (Tài 6108) - Đặng Minh Hậu (Tài 7242)
Đội 36: Vũ Ngọc Thuấn (Tài 4826) - Mai Văn Lăng (Tài 3771) - Trần 
Quang Thế (Tài 5130) - Lê Văn Thật (Tài 2374) - Võ Minh Tuyến (Tài 
6950) - Nguyễn Văn Khương (Tài 4602) - Nguyễn Viết Khoa (Tài 4023) 
- Phạm Văn Chinh (Tài 5130) - Cao Thanh Bạch (Tài 2775) - Đinh Văn 
Truyện (Tài 3542)
Đội 37: Phạm Nghĩa (Tài 7264) - Trần Quang (Tài 6905) - Tống Thanh 
Thạo (Tài 7109) - Trần Phong Viễn (Tài 3036) - Nguyễn Văn Phước (Tài 
6714) - Chung Hữu Toại (Tài 2587) - Nguyễn Văn Châu (Tài 4610) - 
Nguyễn Hoài Ân (Tài 3495) - Đinh Tiên Cảm (Tài 2748) - Nguyễn Thanh 
Toán (Tài 6505) - Phạm Thái Sơn (Tài 2397)
Đội 38: Trần Huy Ngô (Tài 6891) - Nguyễn Chí Thành (Tài 2493) - Lê 
Quốc Hùng (Tài 4725) - Huỳnh Ngọc Bảo (Tài 4911) - Nguyễn Lộc Đỉnh 
(Tài 5440) - Phạm Trường Giang (Tài 6891) - Trần Ngọc Lâm (Tài 6856) 
- Cao Tấn Tài (Tài 4675) - Dương Ngọc Sổ (Tài 3601) - Nguyễn Quang 
Duy (Tài 2264) - Phạm Minh Tâm (Tài 7448) - Nguyễn Tấn Vũ (Tài 7126) 
- Nguyễn Văn Tuấn (Tài 7216) 
Đội 39: Phạm Văn Cầm (Tài 6049) - Bùi Ngọc Phi Dũng (Tài 7105) - 
Phạm Văn Cầm (Tài 6049) - Bùi Nguyễn Nguyên Thụy (Tài 6210) - Tô 
Phước Tùng (Tài 3756) - Hồ Công Trung (Tài 4981) - Hoàng Đình Chiểu 
(Tài 6790) - Nguyễn Văn Nam (Tài 1545) - Nguyễn Văn Tèo (Tài 7221) - 
Dương Quốc Cường (Tài 5590) - Nguyễn Thanh Phong (Tài 6864) - Trương 
Văn Lai (Tài 3899) - Lê Nguyễn Hoàng (Tài 6636) - Phạm Văn Cầm (Tài 
6049) - Bùi Nguyễn Nguyên Thụy (Tài 6210) - Chu Đình Thường (Tài 
1538) - Lê Công Tâm (Tài 6066) 
Đội 40: Nguyễn Thanh Hải (Tài 3384) - Nguyễn Văn Đen (Tài 3211) - 
Hoàng Tích (Tài 7127) - Hà Minh Tuấn (Tài 1528) - Nguyễn Tuấn Khanh 
(Tài 1537) - Lê Hữu Hùng (Tài 3258) - Vũ Tiến Hoành (Tài 6698) - Nguyễn 
Thanh Phương (Tài 3211) - Võ Quang Hưng (Tài 1521) - Trần Khánh Vũ 
(Tài 5496) - Nguyễn Văn Năm (Tài 6698) - Bùi Ngọc Thịnh (Tài 7403)
Đội 41: Trần Duy Phương (Tài 4272) - Dương Văn Thiện (Tài 1725) - Lý 
Quốc Bình (Tài 6700) - Nguyễn Thế Việt (Tài 3717) - Vũ Đức Huyến (Tài 
6170) - Trà Văn Tình (Tài 4768) - Trần Huy Hải (Tài 4186) - Phùng Thành 
Tâm (Tài 3515) - Phạm Ngọc Tú (Tài 4768) - Bùi Ngọc Trung (Tài 5271) - 
Nguyễn Hoàng Công (Tài 4922) - Nguyễn Văn Dũng (Tài 7384) - Nguyễn 
Đăng Trọng (Tài 4898) - Trương Thanh Thiên (Tài 6832) - Nguyễn Thanh 
Liêm (Tài 7215) - Nguyễn Nhật Khoa (Tài 5250)
Đội 42: Phạm Tiến Duẩn (Tài 5565) - Nguyễn Thế Lâm (Tài 3709) - 
Nguyễn Tuấn Lộc (Tài 3304) - Lê Mạnh Cường (Tài 3188) - Bùi Gia Chuyên 
(Tài 3781) - Phạm Xuân Nam (Tài 3525) - Ngô Tất Thành (Tài 3781) - Bùi 
Quốc Huy (Tài 2169) - Hồ Hoàng Hiệp (Tài 4808)
Đội 43: Nguyễn Hưng Lợi (Tài 6887) - Nguyễn Kim Tân (Tài 4308) - Lý 
Minh (Tài 6551) - Trần Công Thiện (Tài 4874) - La Chí Thông (Tài 4378) 
- Đằng Văn Liều (Tài 5340)
Đội 44: Huỳnh Châu Nhật Thuần (Tài 4583) - Lê Bá Phúc (Tài 4152) - 
Huỳnh Văn Sao (Tài 3937) - Huỳnh Ngọc Thành (Tài 1836) - Bùi Quang 
Trưởng (Tài 7033)
Đội 45: Nguyễn Thanh Tèo (Tài 2644) - Huỳnh Cẩm Tú (Tài 7355) - 
Nguyễn Văn Thảo (Tài 4825) - Trần Văn Nhiên (Tài 4555) - Nguyễn Thành 
Phước (Tài 4957) - Trần Văn Út (Tài 2542) - Trần Quang Hiếu Nghĩa (Tài 
3395) - Nguyễn Minh Nhựt (Tài 6094) - Trần Chinh (Tài 4869) - Võ Thanh 
Tiên (Tài 7016) - Võ Anh Tuấn (Tài 6822) - Đặng Ngô Lữ Hoàng (Tài 7355) 
- Nguyễn Ngọc Sơn (Tài 4825) - Nguyễn Toàn Thắng (Tài 4068)
Đội 46: Lê Anh Đức (Tài 4882) - Nguyễn Ngọc Tuấn (Tài 3472) - Lê Văn 
Thái (Tài 7180) - Nguyễn Cửu Thanh (Tài 5051) - Lê Hồng Phi (Tài 6610) 
- Đoàn Vũ Khanh (Tài 3004) - Vương Cẩm Hùng (Tài 4938) - Nguyễn Văn 
Đào (Tài 4348) - Nguyễn Thanh Phương (Tài 2588) - Đỗ Văn Bắc (Tài 
6661) - Tạ Thanh Phong (Tài 4882) 
Đội 47: Chung Từ Trung (Tài 5494) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 2303) - Châu 
Vĩnh Phát (Tài 5024) - Lê Thượng Vũ (Tài 2643) - Đỗ Đức Chính (Tài 
7214) - Ngô Mây (Tài 4485) - Nguyễn Ngọc Hùng (Tài 2303) - Võ Thành 
Phước (Tài 4581) - Trần Hoàng Thành (Tài 4623) - Nguyễn Văn Đông (Tài 
6938) - Ngô Văn Lâm (Tài 6563) - Lương Thế Anh (Tài 5024) - Nguyễn 
Tấn Khang (Tài 5573)
Đội 48: Nguyễn Hào Quang (Tài 2417) - Nguyễn Hoàng Khương (Tài 
4635) - Thái Tính Thạch (Tài 6171) - Phạm Cảnh Hiên (Tài 4943) - Cao 
Hoàng Tân (Tài 6110) - Nguyễn Hữu Phú (Tài 3435) - Lê Văn Rồi (Tài 
4651) - Trương Anh Tuấn (Tài 4364) - Phan Công Huynh (Tài 1832) - Phạm 
Tất Thành (Tài 4143) - Lư Khánh Lâm (Tài 4652)
Đội 49: Đoàn Lê Minh Tú (Tài 4538) - Bùi Thanh Sang (Tài 5273) - Trịnh 
Đình Hoan (Tài 7120) - Trần Văn Sinh (Tài 7007) - Huỳnh Thanh Dương 
(Tài 6106) - Lê Thanh Lương (Tài 2534) - Phạm Tuấn Kiệt (Tài 4155) - Lê 
Hoàng Phong (Tài 4452)
Đội 50: Đặng Văn Đoán (Tài 4258) - Lê Tấn Phát (Tài 6215) - Nguyễn 
Công Danh (Tài 5460) - Hồng Đặng Ngọc Huy (Tài 4192) - Lê Tấn Phong 
(Tài 6215) - Nguyễn Thạch Tân (Tài 6501) - Hoàng Văn Lợi (Tài 7132) - 
Đỗ Phương Nam (Tài 5388) - Phạm Hoàng Ân (Tài 2134) - Nguyễn Huỳnh 
Quốc Hùng (Tài 7152)
Đội 51: Trần Văn Thanh (Tài 4601) - Nguyễn Thành Lợi (Tài 2170) - 
Nguyễn Ngọc Việt (Tài 6863) - Ngô Tuấn Hùng (Tài 3027) - Lê Minh Trung 
(Tài 6087) - Vương Quốc Lộc (Tài 2614) - Nguyễn Xuân Ngọc (Tài 5616) 
- Phạm Minh Mẫn (Tài 2620) - Nguyễn Xuân Ngọc (Tài 5616) - Văn Bá 
Thanh Tú (Tài 7117) - Phùng Thanh Việt (Tài 2163) 
Đội 53: Nguyễn Xuân Chính (Tài 6001) - Lê Văn Dũng (Tài 6088) - Phạm 
Thanh Hải (Tài 5277) - Nguyễn Kim Tuân (Tài 5349)
Đội 54: Đặng Phước Hiếu (Tài 4997) - Đỗ Ngọc Tú (Tài 5402) - Phạm 
Minh Thành (Tài 3533) - Huỳnh Đại Vinh Quang (Tài 2462) - Nguyễn Tấn 
Duy (Tài 6054) - Quản Trọng Bình (Tài 7393) - Trần Hồng Thái (Tài 6098) 
- Phạm Mạnh Hùng (Tài 4945) - Huỳnh Anh Tuấn (Tài 6787) - Nguyễn Tấn 
Thanh (Tài 5325) - Nguyễn Văn Tín (Tài 3711)
Đội 55: Nguyễn Phát Tài (Tài 6878) - Lê Thành Phát (Tài 4563) - Huỳnh 
Văn Hậu (Tài 6919) - Đỗ Hữu Tự (Tài 6052) - Trương Đình Hoàng (Tài 
6055) - Nguyễn Văn Đình (Tài 4559) - Trương Minh Châu (Tài 6078) - Vũ 
Hữu Thư (Tài 6710) - Bùi Đình Minh (Tài 6044) - Lê Duy Trung (Tài 4830) 
- Hoàng Văn Đức (Tài 6133)
Đội 56: Nguyễn Văn Minh (Tài 7357) - Trương Đình Hoàng (Tài 4883) - 
Ngô Minh Thành (Tài 2433) - Nguyễn Văn Tuấn (Tài 3538) - Lê Hoàng 
Phương (Tài 3402) - Lương Minh Hiển (Tài 2503)
Đội 57: Đỗ Thành Giỏi (Tài 6705) - Lê Hoàng Thành (Tài 4045) - Phạm 
Minh Vinh (Tài 4336) - Võ Ngọc Tâm (Tài 3678) - Phạm Ngọc Hiếu (Tài 
3650) - Lại Trường Thọ (Tài 3678) - Trần Hùng Cường (Tài 7204) - Vũ 

Đình Viên (Tài 6830)
Đội 58: Bùi Đình Thành (Tài 4868) - Nguyễn Tuyết Giang (Tài 2570) - 
Nguyễn Văn Thuận (Tài 6849) - Nguyễn Cảnh Trung (Tài 6809) - Lê Văn 
Thự (Tài 3362) - Hoàng Lương Phong (Tài 6767) - Lai Nghiệp Sơ (Tài 
3842) - Lê Văn Phú (Tài 3842) - Lê Kim Khánh (Tài 5547) - Phạm Nguyên 
Thủ (Tài 7432) - Nguyễn Tuấn Vũ (Tài 4974) - Trần Phi Sơn (Tài 5479)
Đội 59: Đỗ Quang Loan (Tài 6729) - Trần Văn Dũng (Tài 3713) - Nguyễn 
Văn Sang (Tài 3434) - Nguyễn Duy Tân (Tài 7234) - Nguyễn Minh Đức 
(Tài 1901) - Nguyễn Ngọc Toàn (Tài 2968) - Quảng Chế Quang (Tài 3576) 
- Cao Anh Chúc (Tài 5155) - Trần Quang Minh (Tài 3434) - Lê Thanh Cư 
(Tài 1949) - Trần Minh Thành (Tài 4275) - Huỳnh Thanh Lâm (Tài 5217) - 
Trương Minh Khương (Tài 6795) - Trần Quốc Tuấn (Tài 2398) - Trần Thanh 
Phong (Tài 6876) - Phùng Minh Hải (Tài 2424)
Đội 60: Võ Minh Hùng (Tài 4912) - Đặng Chí Dũng (Tài 2465) - Hà Thế 
Thịnh (Tài 7137) - Nguyễn Trí Lực (Tài 2104) - Trần Quốc Bảo (Tài 4137) 
- Nguyễn Hoài Giang (Tài 6897) - Lưu Tấn Trung (Tài 6556) - Nguyễn Tấn 
Phước (Tài 1919) - Quách Văn Thành (Tài 3876) - Trần Quốc Thuận (Tài 
5247) - Quách Văn Thành (Tài 3876)
Đội 61: Nguyễn Hiếu Thuận (Tài 6911) - Trần Công Sáng (Tài 3424) - 
Phạm Văn Viêm (Tài 4703) - Nguyễn Anh Dũng (Tài 2934) - Phan Duy 
Khanh (Tài 2763) - Lê Ngọc Hà (Tài 6056) - Nguyễn Văn Hà (Tài 5227) 
- Võ Lê Nhân (Tài 7198) - Trần Văn Bảy (Tài 6546) - Trần Tuấn Đạt (Tài 
7228) - Nguyễn Huy Hường (Tài 4789) - Phan Duy Khánh (Tài 2763) - 
Lâm Định An (Tài 4382) - Nguyễn Văn Hổ (Tài 6749) - Phạm Văn Liêm 
(Tài 4703)
Đội 62: Bùi Văn Việt (Tài 4085) - Lưu Nguyên Giai (Tài 5596) - Tất Vỹ 
Quang (Tài 1880) - Nguyễn Anh Tuấn (Tài 5198) - Nguyễn Trung Hiếu 
(Tài 3301)
Đội 63: Lê Văn Thực (Tài 5472) - Y Ka Rim (Tài 2196) - Nguyễn Tấn 
Phát (Tài 5120)
Đội 64: Nguyễn Thị Ngọc Chiến (Tài 4032) - Ngô Quốc Khánh (Tài 6529) 
- Lê Phước Đức (Tài 1987) - Nguyễn Phương Kỳ (Tài 6529) - Nguyễn Thành 
Thái (Tài 1830) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 1906) - Nguyễn Lữ Tấn (Tài 7319) 
- Hồ Thanh Phương (Tài 6126)
Đội 65: Đặng Văn Thành (Tài 2700) - Nguyễn Thanh Hồng (Tài 4782) - 
Đặng Văn Tiệp (Tài 7011) - Võ Văn Lâm (Tài 6837) - Phạm Văn Hưng (Tài 
6179) - Nguyễn Minh Tâm (Tài 2255) - Huỳnh Văn Bé (Tài 1894) - Huỳnh 
Văn Vũ (Tài 4103)
Đội 66: Nguyễn Tiến Dũng (Tài 2446) - Nguyễn Như Dục (Tài 3793) - Lê 
Thanh Cường (Tài 7373) - Lê Công Tuấn (Tài 6616) - Phan Văn Út (Tài 
2335) - Lê Phước Hảo (Tài 3923) - Nguyễn Văn Ngọc (Tài 4040) - Nguyễn 
Văn Nhiên (Tài 2524) - Phạm Văn Quyên (Tài 4040)
Đội 67: Huỳnh Minh Đang (Tài 2090) - Vũ Văn Cường (Tài 4255) - 
Nguyễn Văn Cầm (Tài 2098) - Võ Hữu Thành (Tài 6537) - Đỗ Phạm Thanh 
Thái (Tài 2572) - Hứa Thành Hoàng (Tài 4469) - Nguyễn Thị Hiền (Tài 
3361) - Phùng Văn Bảy (Tài 1848) - Nguyễn Tấn Khải (Tài 4989) - Mai 
Văn Khánh (Tài 7370) - Lê Ngọc Lâm (Tài 2572) - Nguyễn Quang Nhân 
(Tài 6121) - Trần Đức Thọ (Tài 4255) - Triệu Tuấn Đạt (Tài 4469) - Lê 
Hoài Vũ (Tài 3932)
Đội 68: Phạm Anh Tuấn (Tài 3864) - Lê Anh (Tài 7108) - Nguyễn Duy Huy 
(Tài 1567) - Võ Thanh Tùng (Tài 6914) - Đặng Thanh Tùng (Tài 7308) - 
Nguyễn Đình Tân (Tài 7154) - Trần Hoàng Vũ (Tài 3725) - Trần Hoàng 
Sang (Tài 3725)
Đội 69: Nguyễn Bá Thành (Tài 4120) - Huỳnh Hoàng Phi (Tài 6947) - Lê 
Trọng Bảo (Tài 2910) - Nguyễn Hoàng Sơn (Tài 3553) - Ngô Quang Hiển 
(Tài 6592) - Trần Thanh Phương (Tài 6631) - Nguyễn Thế Thông (Tài 6947) 
Đội 70: Trần Văn Hỷ (Tài 2594) - Trần Anh Vũ (Tài 6127) - Ngô Ngọc 
Thường (Tài 6606) - Phạm Ngọc Phương (Tài 4527) - Hồ Sỹ Trung (Tài 
6861) - Phạm Thanh Sang (Tài 5038)
Đội 71: Đỗ Định (Tài 6569) - Trương Giới Thành (Tài 2440) - Lâm Ứng 
Long (Tài 6178) - Nguyễn Văn Thành (Tài 4111) 
Đội 72: Nguyễn Xuân Chính (Tài 2686) - Huỳnh Điền Trung (Tài 3040) 
- Võ Khắc Tân (Tài 4637) - Phạm Văn Chủ (Tài 3790) - Nguyễn Văn 
Vũ (Tài 2925) - Nguyễn Quốc Hiệp (Tài 6991) - Phùng Ngọc Thìn (Tài 
2777) - Đặng Tùng Cương (Tài 2357) - Nguyễn Công Danh (Tài 6858) 
- Nguyễn Văn Quang (Tài 3482) - Lê Võ Quỳnh (Tài 2977) - Trần Xuân 
Bạch (Tài 2777)
Đội 73: Phạm Văn Luật (Tài 1983) - Nguyễn Văn Đang (Tài 3727) - Trịnh 
Ngọc Sang (Tài 1747) - Trần Minh Chánh (Tài 3672) - Nguyễn Văn Vũ (Tài 
5606) - Nguyễn Quang Minh (Tài 2596) - Trần Văn Tài (Tài 3608) - Lê 
Đình Nam (Tài 4630) - Lê Hòa Bình (Tài 4269) - Nguyễn Văn Tài (Tài 
1596) - Trần Ngọc Hải (Tài 1747) - Phạm Văn Tâm (Tài 1587) 
Đội 74: Đặng Tiến Quân (Tài 1561) - Nguyễn Bình Anh (Tài 3811) - Hứa 
Hoàng Hải (Tài 1741) - Võ Thành Trung (Tài 2721) - Trần Văn Toàn (Tài 
3470) - Âu Hồng Khanh (Tài 1873) - Nguyễn Đình Quá (Tài 5521) - Trần 
Ngọc Dũng (Tài 7245)
Đội 75: Ngũ Hoàng Long (Tài 3587) - Nguyễn Bá Lam (Tài 2761) - Lương 
Công Thàng (Tài 1543) - Nguyễn Thanh Hùng (Tài 3587) - Trần Văn Thông 
(Tài 1828) - Lâm Văn Mới (Tài 1782) - Lâm Trung (Tài 5475) - Phạm Lý 
Dũng (Tài 3984)
Đội 76: Lê Văn Hồng (Tài 2688) - Trần Văn Phong (Tài 2728) - Huỳnh 
Văn Sinh (Tài 2144) - Nguyễn Quang Phòng (Tài 2648) - Mai Thế Trọng 
(Tài 2705)
Đội 77: Nguyễn Kỳ Quốc (Tài 7125) - Nghiêm Trường Lộc (Tài 7125) - 
Nguyễn Trung Chính (Tài 7398) - Lê Văn Lợi (Tài 7270) - Hồ Văn Cẩn 
(Tài 7270) - Nguyễn Thị Hiếu Mai (Tài 5118) - Đặng Hoàng Quốc Huy 
(Tài 2971) - Trương Thanh Tùng (Tài 5471) - Lê Thanh Tùng (Tài 4007)
Đội 78: Nguyễn Tùng Phương (Tài 4302) - Trần Minh Thạnh (Tài 3643) - 
Lê Anh Tuấn (Tài 4241) - Nguyễn Quốc Tiến (Tài 6624) - Mai Văn Điệp 
(Tài 4340) - Hoàng Kim Điền (Tài 1863) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 3030) 
- Nguyễn Văn Tường (Tài 5559) - Nguyễn Văn Lập (Tài 4947) - Nguyễn 
Khắc Vân (Tài 1558) - Lã Xuân Trường (Tài 6532) - Lê Hoàng Anh Dũng 
(Tài 5438) - Nguyễn Văn Hiếu (Tài 6868) - Nguyễn Trịnh Quốc  Việt 
(Tài 3034)
Đội 79: Huỳnh Chí Thanh (Tài 5169) - Trần Hữu Trụ (Tài 3467) - Ngô Đình 
Trường (Tài 7139) - Võ Tấn Linh (Tài 2319)
Đội 80: Nguyễn Thanh Hà (Tài 4351) - Nguyễn Xuân Ánh (Tài 4451) - 
Trang Hùng Dũng (Tài 3570) - Nguyễn Quý Cường (Tài 3801) - Trần Đức 
Vượng (Tài 3821) - Võ Văn Khoa (Tài 4994) - Hà Văn Thái (Tài 4154) - Lê 
Văn Khiêm (Tài 3903) - Trịnh Văn Hoàng (Tài 7257) - Hồ Trương Lộc 
(Tài 4972)
Đội 81: Vũ Minh Tiến (Tài 2454) - Nguyễn Trọng Hoài (Tài 2578) - Dương 
Thanh Mây (Tài 6594) - Trần Thế Bảo (Tài 3511) - Lâm Quốc Thanh (Tài 
6597) - Trần Tuấn Hoàng (Tài 4346)
Đội 82: Phạm Minh Khoa (Tài 1771) - Lê Hoàng Quốc (Tài 5153) - Nguyễn 
Trung Trực (Tài 3165) - Lưu Chánh Dũng (Tài 7313) - Ngô Công Vinh (Tài 
6645) - Nguyễn Doãn Bốn (Tài 2654) - Lâm Đông Thọ (Tài 1564) - Trần 
Tuấn Anh (Tài 6666)
Đội 83: Đỗ Vinh (Tài 5532) - Võ Ngọc Lượm (Tài 2234) - Nguyễn Minh 

Đạo (Tài 2786) - Trần Mạnh Cường (Tài 4265) - Phan Ngọc Tuấn (Tài 
7348) - Huỳnh Văn Hùng (Tài 3670)
Đội 84: Đặng Hoàng Vũ (Tài 2574) - Chanh Kim Tha (Tài 2254) - Chung 
Tấn Phát (Tài 3556) - Nguyễn Hồng Phát (Tài 1984) - Trần Hoàng Phúc 
(Tài 2101) - Nguyễn Thái Bình (Tài 2204)
Đội 85: Trần Văn Nhí (Tài 4033) - Nguyễn Thanh Hải (Tài 4235) - Từ Bội 
Khang (Tài 6881) - Nguyễn Phúc (Tài 4441) - Lê Hoàng Tân (Tài 3930) 
- Lê Huy Quang (Tài 6881) - Nguyễn Văn Châu (Tài 4441) - Nguyễn Bá 
Hải (Tài 6895) - Phạm Thành Công (Tài 3419) - Bùi Hữu Huấn (Tài 4061) 
Đội 86: Trần Đức Toàn (Tài 6941) - Lê Tuấn Minh (Tài 3450) - Huỳnh 
Minh Chương (Tài 5552) - Trần Đức Hùng (Tài 6716) - Mai Thanh Hiếu 
(Tài 3708)
Đội 87: Nguyễn Đình Quảng (Tài 5374) - Trần Duy Thành (Tài 1706) - Lê 
Văn Đồng (Tài 5374) - Lê Văn Phụng (Tài 2537) - Nguyễn Đình Khôi 
(Tài 5287)
Đội 88: Nguyễn Hoàng Lộc (Tài 2627) - Lê Bá Quyền (Tài 3830) - Mai 
Hoàng Hải (Tài 6882) - Nguyễn Tuấn Bảo (Tài 3195) - Huỳnh Sự Minh 
(Tài 2727)

Đội A: 
Đội A1: Nguyễn Thế Dũng (Tài 1966) - Trần Anh Phương (Tài 7135) - Lưu 
Gia lộc (Tài 2300) - Nguyễn Văn Côi (Tài 6119) - Võ Hữu Hạnh (Tài 
4747) - Huỳnh Minh Sang (Tài 6570) - Ngô Nhỏ (Tài 2502) - Nguyễn Văn 
Khanh (Tài 4546) - Nguyễn Tất Dũng (Tài 4483) - Vũ Tiến Dũng (Tài 3991)
Đội A2: Nguyễn Kim Tùng (Tài 2507) - Trần Ngọc Thiện (Tài 4438) - 
Nguyễn Duy Khang (Tài 6703) - Trịnh Hoàng Hải (Tài 2216) - Nguyễn Tấn 
Phước (Tài 4592) - Tạ Minh Trí (Tài 2228) - Nguyễn Văn Diện (Tài 3555) 
- Võ Phạm Thanh Sơn (Tài 4513) - Đặng Ngọc Thắng (Tài 7225) - Lê Duy 
Tâm (Tài 3910) - Phạm Hoàng Anh Vũ (Tài 2224)
Đội A3: Nguyễn Hàn Châu (Tài 5128) - Trần Duy Thạch (Tài 3979) - 
Nguyễn Thanh Toàn (Tài 3626) - Đoàn Sĩ Hiền (Tài 4545) - Nguyễn Quốc 
Tiến (Tài 3597) - Từ Tấn Tài (Tài 2227) - Đỗ Văn Lâm (Tài 5248) - Nguyễn 
Huy Sơn (Tài 2232) - Nguyễn Phương Thanh (Tài 2441) - Trần Vĩnh Trung 
(Tài 4439) - Nguyễn Lý Sang (Tài 3584) - Võ Thế Hiệp (Tài 2408) - Lê 
Văn Phước (Tài 4734) 
Đội A4: Nguyễn Minh Huỳnh Nhân (Tài 3456) - Nguyễn Thành Kim (Tài 
2451) - Huỳnh Quốc Đạt (Tài 2677) - Trần Văn Lượm (Tài 3823) - Nguyễn 
Hoàng Trọng (Tài 4110) - Nguyễn Đức Vũ (Tài 2426) - Đỗ Nguyễn Trường 
Sa (Tài 7258) - Đặng Sơn Hải (Tài 2422) - Phạm Thanh Hùng (Tài 4224)
Đội A5: Nguyễn Văn Lâm (Tài 7134) - Nguyễn Thế Luông (Tài 4496) - 
Phan Văn Khải (Tài 6670) - Nguyễn Thy Hoàng Thọ (Tài 7353) - Lê Trọng 
Trí (Tài 3921) - Trần Thanh Tùng (Tài 2410) - Nguyễn Trung Hiếu (Tài 
3921) - Nguyễn Thành Tâm (Tài 2685) - Lê Ngọc Điệp (Tài 4853) - Lưu 
Quang Sơn (Tài 3411)
Đội A6: Lâm Vĩnh Tú (Tài 4669) - Đặng Thượng Đạt (Tài 2788) - Nguyễn 
Anh Dũng (Tài 3738) - Trần Văn Hồng (Tài 4437) - Vương Xuân Lộc (Tài 
2785) - Đỗ Văn Lên (Tài 2785) - Nguyễn Đình Thắng (Tài 4742) - Hồ Ngọc 
Hoàng (Tài 2795) - Nguyễn Văn Hùng (Tài 4689) - Trần Văn Châu (Tài 
4588) - Đào Văn Thuận (Tài 3739) - Tạ Văn Hà (Tài 5468) - Trương Văn 
Nhị (Tài 2366) - Trịnh Hữu Thắng (Tài 1791)
Đội A7: Võ Đông Sơ (Tài 4860) - Lê Hữu Thành (Tài 5425) - Trương Hoàng 
Hoa (Tài 4690) - Nguyễn Xuân Tính (Tài 7201) - Nguyễn Minh Lự (Tài 
4858) - Trần Minh Dũng (Tài 4311) - Thạch Nhẹ (Tài 6045) - Nguyễn 
Xuân Tín (Tài 7201) - Huỳnh Công Hiếu (Tài 3087) - Hoàng Trung Nam 
(Tài 3073) - Nguyễn Khắc Kháng (Tài 4415)
Đội A8: Hồ Thanh Trang (Tài 7439) - Nguyễn Công Trứ (Tài 4178) - Dương 
Tấn Tâm (Tài 4719) - Hồ Sỹ Bình (Tài 3461) - Nguyễn Huỳnh Hiệp (Tài 
4576) - Trương Văn Quá (Tài 4334) - Lê Văn Phú (Tài 6022) - Trần Viết 
Hùng (Tài 2395) - Phan Thanh Chung (Tài 4719) - Dương Hồng Phước 
(Tài 6134)
Đội A9: Nguyễn Hải Linh (Tài 3453) - Trần Hoàng Long (Tài 3231) - 
Nguyễn Sỹ Trung (Tài 3783) - Trần Gia Bảo (Tài 3969) - Trần Doãn Minh 
(Tài 7273) - Ngô Văn Lộc (Tài 3084) - Vũ Quốc Hậu (Tài 5377) - Nguyễn 
Minh Hoàng (Tài 3913) - Nguyễn Thành Lâm (Tài 5377) - Nguyễn Văn 
Phúc (Tài 5540) - Nguyễn Kim Bảo (Tài 2993) - Nguyễn Phúc Thiện (Tài 
5002) - Lương Chí Thành (Tài 4010)
Đội A10: Hồ Thanh Tuấn (Tài 6161) - Vũ Duy Phương (Tài 4447) - Lê Văn 
Thảo (Tài 3367) - Nguyễn Hồng Đạt (Tài 4189) - Thái Minh Sơn (Tài 3299) 
- Lương Hữu Khánh (Tài 3025)
Đội A11: Phan Văn Hiền (Tài 4166) - Mai Duy Khởi (Tài 5591) - Nguyễn 
Thanh Phương (Tài 4307) - Đỗ Tất Phú (Tài 4273) - Lê Trung Kiên (Tài 
2799) - Phan Văn Hiền (Tài 4166) - Nguyễn Văn Thoại (Tài 4419) - Chiếu 
Chánh Thanh (Tài 4307) - Võ Hữu Hạnh (Tài 4747)
Đội A12: Hoàng Đình Hà (Tài 2513) - Lộ Nho (Tài 1976) - Lê Văn Vương 
(Tài 3478) - Lê Trọng Tiên (Tài 2260) - Lê Cảnh Tiến (Tài 5112) 
Đội A17: Lê Thanh Hải (Tài 3119)

Đội BD:
Đội BD1: Đỗ Văn Hân (Tài 3286) - Phạm Huy Minh (Tài 1537) - Hoàng 
Công Tý (Tài 4372)
Đội BD2: Phạm Văn Minh (Tài 1723) - Lê Duy Hải (Tài 2084)
Đội BD3: Lê Bá Tặng (Tài 2351)
Đội BD4: Trần Minh Tân (Tài 4862) - Hoàng Cường (Tài 4978) - Huỳnh 
Bá Tuấn (Tài 5162) - Lê Thanh Hải (Tài 4862) - Nguyễn Văn Trọng (Tài 
3286) - Nguyễn Thanh Nghiệp (Tài 2682)
Đội BD6: Nguyễn Văn Minh (Tài 2548) - Trần Văn Bình (Tài 2874) - 
Dương Văn Linh (Tài 2696) - Phạm Văn Tùng (Tài 5075)
Đội ĐN1: Nguyễn Trung Châu (Tài 2137) - Nguyễn Thiên Đức (Tài 2006) 
- Lê Thanh Hải (Tài 2610) - Lê Tấn Dũng (Tài 2004) - Nguyễn Văn Cảnh 
(Tài 2618) - Phạm Văn Chỉnh (Tài 2363)
Đội ĐN2: Nguyễn Văn Thôi (Tài 2337) - Nguyễn Chí Thành (Tài 3146) - 
Nguyễn Khánh Đạt (Tài 3005)
Đội ĐN3: Nguyễn Thị Ngọc Thạch (Tài 4558) - Lê Văn Hùng (Tài 2554)
Đội ĐN4: Hoàng Quốc Toản (Tài 2464) - Nguyễn Phạm Ngọc (Tài 2014) 
- Trần Tấn Hưng (Tài 4398) - Sỳ Sau Lỳ (Tài 2007) - Vũ Triều Dương (Tài 
3648) - Nguyễn Văn Cuộc (Tài 2296) - Trần Duy Phương (Tài 2159) - Phạm 
Văn Diên (Tài 3065) - Trần Quốc Lâm (Tài 2278) - Hoàng Ngọc Lâm (Tài 
2342) - Nguyễn Ngọc Dũng (Tài 4839) - Ngô Thế Vinh (Tài 2464)
Đội G1: Nguyễn Văn Pháp (Tài 4758) - Trần Đức (Tài 7197) - Nguyễn 
Thái Kiều (Tài 3521) - Phạm Công Tâm (Tài 4341) - Nguyễn Ngọc Đạt (Tài 
3407) - Nguyễn Văn Hay (Tài 4638) - Nguyễn Ngọc Trai (Tài 7035) - Hồ 
Tự Phu (Tài 6020)
Đội G2: Bùi Thanh Tùng (Tài 4491) - Trần Ngọc Lâm (Tài 4478) - Lê Nhựt 
Kỳ (Tài 3681) - Nguyễn Quang Cường (Tài 3761) - Trần Minh Tân (Tài 
4613) - Lê Minh Sang (Tài 4653) - Nguyễn Hoàng Anh (Tài 4201) - Võ 
Văn Y (Tài 4475) - Đặng Ngọc Dũng (Tài 4321) - Nguyễn Chí Hiếu (Tài 
4614) - Nguyễn Quang Cường (Tài 3761) - Bùi Xuân Đoan (Tài 7211) - 
Phạm Văn Kết (Tài 4614) - Hoàng Phương Nhân (Tài 4711) - Trần Quốc 
Hải (Tài 3550)
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Chuyện nhỏ...
mà không nhỏ
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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...
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HAI “MẮT THẦN” CẢM BIẾN LÙI

THẮNG TAY  (PHANH TAY)

Đặc thù ở thành phố Nha 
Trang là nguồn tài xế có 

hạn, không nhiều như ở khu vực 
Miền Đông Nam Bộ. Khi Vinasun 
Taxi có mặt  tại đây đã “kéo” số 
tài xế  đang chạy từ các hãng qua 
chiếm đến trên 80% số lái xe đầu 
quân cho Vinasun. Việc này cũng 
làm các hãng kia “méo mặt” vì 
thiếu hụt tài xế. Anh em đã có 
kinh nghiệm kinh doanh taxi qua 
với công ty thật quý. Hầu hết họ 
qua đây vì một thương hiệu nổi 
tiếng, vì các quyền lợi chế độ của 
người lao động được đảm bảo rõ 
ràng, minh bạch.
    Tuy vậy những tháng đầu chi 
nhánh Vinasun taxi Khánh Hòa 
mới thành lập, có ngày xe về 
nhiều, dù công ty có chuẩn bị  
đào tạo tuyển dụng  trước vẫn 
thiếu tài.

Phước  nhận cuốc khách từ 
đường Trần Phú, Nha Trang 

đi sân bay Cam Ranh. 
   Khách mà Phước đang phục 
vụ là hai cặp đôi nam nữ người 
Nga, họ còn trẻ nên rất vui nhộn. 
Mới qua Việt Nam du lịch được 
mấy bữa mà họ đã học được vài 
từ tiếng Việt “Xin cháo”  “kem 
ôn” (xin chào, cảm ơn) nghe ngồ 
ngộ. Còn Phước cũng tranh thủ 
thử tài tiếng Nga “bồi” mình tự 
học từ trang tài liệu “Một số câu 
tiếng Nga bồi trong kinh doanh 
taxi”  mà thầy giáo tự soạn ở lớp 
tập huấn có phát cho học viên. 
Chỉ ít từ hai bên “phát” qua phát 
lại vậy mà lúc “giao tiếp” thêm 
ha hả vui tươi thú vị... 

    Hôm nay đội trưởng yêu cầu 
Lý tăng ca. Việc tài xế tăng ca là 
trường hợp “bất khả kháng” chứ 
công ty không khuyến khích vì 
tăng ca rủi ro trong kinh doanh 
cao hơn mà hiệu quả lại kém.
    Hàng ngày “ôm” chiếc Vios 
bốn chỗ quen rồi, hôm nay anh  
được giao chiếc Innova G bảy 
chỗ, trong anh cũng có cảm giác 
lạ và sự phấn khích. Khi đưa xe 
về sân bay kinh doanh anh  “de” 
(lùi xe) vào điểm đậu, do quan 
sát không kỹ và “ỷ lại” vào “mắt 
thần” (cảm biến lùi) nên xe đã ủi 
vào gốc cây nhỏ. “Xui” cho anh là 
cái cây lại cong vươn ra nên phần 
vươn ra đó đụng vào kính cốp sau 
bể trước rồi mới đụng cản sau. Khi 
cán bộ pháp chế tới kiểm tra hiện 
trường lập biên bản va quẹt thì Lý 
“đổ vạ” cho cái “mắt thần” của xe 

không làm việc. Nhưng khi kiểm 
tra lại thấy mắt thần vẫn nhận 
biết tốt.
    Thực ra hai mắt thần bố trí sau 
xe Innova G vẫn có “điểm mù”. 
Những xe gắn bốn mắt thần thì 
hạn chế được điều này. Nếu cột 
hay cây nhỏ nằm đúng “điểm 
mù” thì xe không thể nhận biết 
nên không phát tín hiệu cảnh báo 
vả lại đây chỉ là thiết bị hỗ trợ nên 
tài xế vẫn phải kết hợp quan sát 
khi lùi xe. Khi cán bộ pháp chế 
giải thích cho Lý như vậy anh mới 
“tâm phục khẩu phục” và ngậm 
ngùi ký vào biên bản. Hôm về văn 
phòng chi nhánh làm thủ tục hỗ 
trợ va quẹt anh bảo: Em “cầm lái” 
mấy năm rồi mà vẫn không tránh 
được “xui”, cái kính sau và làm 
lại chỗ móp méo trầy xước của xe 
cũng mất đôi triệu, “đau” thiệt. 

   Tới sân bay dừng xe trả khách, 
Phước tập trung nhắc khách “ 
Tam- tre mô đan”  ý rằng  còn 
chiếc va ly ở cốp sau tôi sẽ giúp. 
Thanh toán tiền xong cả khách và 
tài xế nhanh chóng rời khỏi xe để 
xuống hành lý. Phước kéo chiếc 
va ly giúp khách một đoạn về 
phía bên trong nhà ga, đang kéo 
bỗng nghe “cái rầm” quay lại thì 
hỡi ôi! Xe của Phước đã tự trôi lại 
gần ba mét và đụng vào phần đầu 
trái của chiếc xe du lịch 50 chỗ 
đậu phía sau. Thì ra mải thể hiện 
“nổ” tiếng Nga và “bốc” quá nên 
anh đã quên một thao tác cơ bản 
của tài xế là phải bóp thắng tay 
khi đậu xe. 
   Các “bác tài” nhà mình cần lưu 

ý, nhiều chỗ đậu xe mà mặt đường 
có độ dốc nhỏ tài xế khó phát hiện 
nên mỗi khi đậu trước khi rời xe 
tài xế phải thực hiện đúng nguyên 
tắc là bóp thắng tay. Những khi xe 
đang lên dốc, lên cầu kẹt mà phải 
dừng xe cũng phải sử dụng thắng 
tay cho an toàn vì thường khi mình 
buông chân thắng chuyển qua 
chân ga để xe chạy tiếp bao giờ xe 
sẽ trôi lại phía sau khó kiểm soát 
nhất là khi các xe lên cầu thường 
có khoảng cách nhau rất ít nên dễ 
bị va đập với xe sau. Vụ va đập 
này của xe Phước dù nhẹ bể đèn, 
móp đuôi  cũng “xơi” mất  “dăm” 
triệu vì phải đền cho cả phía liên 
quan. “Dăm”  triệu cái giá phải trả 
cho sự  sơ suất. Quá đắt. 

Sau 2 tháng hoạt động rất thành công về mặt thương hiệu lẫn doanh thu, Vinasun Taxi Khánh Hòa cũng ghi nhận 
những chuyện nhỏ mà không nhỏ từ anh chị em lái xe ở chi nhánh mới này...
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GƯƠNG SÁNG NGUYỄN QUANG ĐÔNG

Ngày 7/7/2014, ông Nguyễn 
Hùng Anh - Phó Tổng quản 
lý Khu nghỉ mát Sandy 

Beach Non Nước Đà Nẵng Việt 
Nam quản lý bởi Centara đã gửi thư 
cám ơn anh Nguyễn Quang Đông 
(Tài 5107, đội 3) đã trả lại hành lý 
để quên của khách lưu trú tại Resort.
    Nguyễn Quang Đông kể khuya 
hôm đó (ngày 4/7/2014) anh chở 2 
vị khách từ Bar DnD Beer Garden 
về Resort Sandy Beach, một người 
say khướt rơi ví trên xe mà không 
biết. Sau khi trả khách xong, anh về 
xếp tài Vinpearl Resort, trong thời 
gian chờ khách, anh vệ sinh lại xe 
nên phát hiện ra ví của khách để 
quên. Anh điện thoại về tổng đài 
báo nhặt được hành lý của khách, 
để khách yên tâm không mất. Tổng 
đài yêu cầu anh giữ ví chờ giao ca 
giao lại cho đội trưởng. Nhưng anh 
nghĩ chiếc ví khá dày, chắc đựng 
nhiều giấy tờ tùy thân, nếu khách có 
chuyến bay trong đêm hoặc ngày 
sau, thì mai đưa về công ty có khi sẽ 
chậm trễ công việc. Anh quyết định 
quay lại ngay khu resort liên lạc với 

lễ tân tìm khách để trả lại hành 
lý. Lúc ấy đã 3 giờ sáng. Có sự 
chứng kiến người đại diện resort, 
khách hàng đã nhận đầy đủ hành 
lý bao gồm 3,4 triệu tiền mặt, thẻ 
ATM và nhiều giấy tờ quan trọng. 
    Khi nhận được chiếc ví, vị 
khách rất vui mừng, tỏ thái độ 
cảm mến với lái xe và dịch vụ taxi 
của Vinasun. Ông Nguyễn Hùng 
Anh cho biết “Sự việc trên khiến 
cho khách rất hài lòng về dịch vụ 
phục vụ của Vinasun Green Taxi 
Đà Nẵng, đặc biệt phẩm chất tốt 
đẹp của người tài xế”. Ông nói 
thêm “Ban quản lý Khu nghỉ mát 
trân trọng và đánh giá cao hành 
động trên của người tài xế và dịch 
vụ chuyên nghiệp của Vinasun 
Green Taxi”.
Riêng anh Đông chỉ cười nói rằng 
“ Chuyện nhỏ mà! Ai mà chẳng 
có lúc bất cẩn! Khách để quên, thì 
phải trả lại cho khách thôi. Chứ ai 

lấy làm gì, lần sau ai dám đi taxi 
nữa”.
    Anh Đông đã từng trao trả tài 
vật nhiều lần cho khách hàng. 
Năm 2013, anh trả lại hành lý 
cho khách 3 lần, đã được công 
ty khen thưởng. Khoảng 10 ngày 
trước, anh cũng đã trả lại điện 
thoại cho cặp vợ chồng tại 77 Bà 
Huyện Thanh Quan. Hôm đó, khi 
trả khách xong anh về xếp tài tại 
Hyatt resort thì Tổng đài hỏi có 
thấy điện thoại của khách để quên 
trên xe hay không. Anh lục tìm 
mãi mới phát hiện vì điện thoại 
để chế độ rung. Sau khi báo tổng 
đài là đã nhặt được, thì điện thoại 
khách rung. Khách gọi đến là cần 
dùng điện thoại gấp vì chuyện 
làm ăn. Anh quay về gặp khách. 
Nhận lại điện thoại khách mừng 
rối rít, định gởi tiền bồi dưỡng, 
nhưng anh không nhận, chỉ nhắc 
khách cẩn thận hơn.

Danh sách lái xe trả tài vật Tháng 7/2014

Danh sách lái xe doanh thu cao nhất Tháng 7/2014

HẠNG TÊN TÀI ĐộI DOANH THu SỐ CA

1 Nguyễn Văn Lợi 4011 01 53.130.000 đồng 15

2 Đặng Văn Dũng 4041 02 55.684.000 đồng 16

3 Hồ Sĩ Tường 4045 03 40.033.000 đồng 12
4 Lê Quang Tiến 4006 04 39.284.000 đồng 13

HẠNG TÊN TÀI ĐộI TÀI VẬT NGÀy THÁNG

1 NGUYỄN VĂN ANH 4037 03 1 ĐT BLACKBERRY 05/7/2014

2 NGUYỄN LÂM THANH TRIỀU 5110 01 1 MÁY ẢNH CANON 10/7/2014

3 ĐỖ ĐÌNH HIẾU 5093 01 1 LAPTOP 31/7/2014

Hiện 2 vợ chồng anh ở cùng ba mẹ 
và 2 con nhỏ, con trai nhỏ chưa tròn 
2 tuổi. Anh là trụ cột gia đình, vợ ở 
nhà chăm con nhỏ, nên phải siêng 
năng làm việc. Anh bảo: “Trong 
công việc phải luôn giữ chữ Tâm 
làm đầu, như vậy mới hành nghề 
lâu dài được. Nghề taxi đã chọn 
mình mà!”.
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STT HỌ VÀ TÊN TÀI ĐộI THÀNH TÍCH

1 Hoàng Thanh Hùng 2182 25 Trả 5.000 USD; Ipad; 02 máy ảnh; 04 hộ chiếu…

2 Nguyễn Ngọc Hiếu 27109 ĐN1 41.950.000 VNĐ; Trả Ba lô hành lý; cây đàn ghita

3 Lê Ngọc Hiếu 2739 BD4 Trả Túi xách; 32.500.000 đồng

4 Hoàng Văn Hoan 7037 29 Trả Ipad; 30.000.000 đồng

5 Phạm Thái Hiệp 3477 38 Trả Laptop Vaio; Samsung Galaxy Tab 2

6 Nguyễn Thanh Tấn 3645 18 Trả ĐTDĐ iPhone 4; ĐTDĐ iPhone 5

7 Phan Thế Hùng 4962 5 Trả ĐTDĐ iPhone 5; Giỏ xách hành lý

8 Huỳnh Văn Dũng 4338 A8 Trả ĐTDĐ iPhone 5; ĐTDĐ Nokia; 4.000.000 đồng

9 Lương Văn Danh 5464 31 Trả ĐTDĐ iPhone 4; ĐTDĐ iPhone 3

10 Nguyễn Thanh Tuyền 2754 A4 Trả 03 giỏ xách hành lý + Lap top Sony Vaio

11 Bùi Văn Khuê 2126 62 Trả ĐTDĐ iPhone 5S; ĐTDĐ iPhone 4S

12 Lê Thành Lương 4083 65 Trả 4.000.000 đồng; ĐTDĐ iPhone 4

Trong Tháng 07/2014 Ban Giám Đốc Công ty đã quyết định biểu dương và tặng thưởng cho 641 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 65.500.000 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

STT HỌ & TÊN ĐộI LỖI VI PHẠM

1 Cao Minh T… 27 Cố tình chiếm giữ thẻ Visa của khách để trục lợi cá nhân với số tiền 15.578.000 đồng

2 Vũ Văn H… 36 Thường xuyên vi phạm nội quy Công ty (nợ doanh thu, tự ý tăng ca, không về đội giao 
ca, cầm sổ kiểm định...)

3 Trần Hoàng Tiến Th… 87 Dùng tài sản Công ty đi cầm cố (giấy tờ xe, máy Pos, con đội) để lấy tiền cá độ

4 Trương Quách Quang  
Nh… 87 Thường xuyên vi phạm nội quy Công ty (giao ca trễ, không lên đội giao ca...), thiếu tinh 

thần trách nhiệm để xe bị lấy mất

5 Nguyễn Quốc C… BD6 Không hợp tác, hành hung Nhân viên Thanh tra khi đang làm nhiệm vụ

6 Nguyễn Chí T… 11 Thu tiền của khách 02 lần (vừa tiền mặt vừa quẹt thẻ máy Pos), không nhắc khách kiểm 
tra hành lý khách khiếu nại mất điện thoại Iphone 4 khi cắm sạc trên xe

7 Nguyễn Thành D… 23 Thường xuyên vi phạm nội quy Công ty, chửi thề và đánh Đội trưởng tại bãi giao ca

8 Phạm Văn T… 18 Thường xuyên vi phạm nội quy Công ty (chở khách chạy lòng vòng gây phiền hà cho 
khách nhiều lần)

9 Lê Minh Th… 63 Cố ý hành hung 2 người đi đường (1 người nước ngoài và 1 phụ nữ) gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến uy tín Công ty

    Trong tháng 07/2014 Hội đồng Kỷ luật Công ty đã họp để xem xét 28 trường hợp vi phạm nghiêm trọng Nội quy Công ty 
và Hội đồng Kỷ luật đã quyết định xử lý kỷ luật sa thải và Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số trường hợp sau:

   Ngoài 09 trường hợp kỷ luật nêu trên, Hội đồng Kỷ luật còn ra quyết định đình chỉ kinh doanh từ 10 đến 15 ca hoặc chuyển 
sang tài Dự bị đối với một số trường hợp vi phạm khác. 

>> TIN KYÛ LUAÄT
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CÂU HỎI   (Kỳ này - Số 48)

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

Đ
ÁP ÁN

(Kyø 18 - Soá 47)

Bút Te bình luận:
Hình như chưa kịp giữa trưa 

Mà áo đã kéo ra thừa... cái đuôi
Sao mà lếch thếch lôi thôi

Kiểu này thì phải phạt rồi đó, anh!

Lỗi vi phạm: Lái xe mặc đồ không đúng 
quy định trong giờ làm việc, phạt từ 3 đến 
5 ca.

    12 giờ đêm, ở một khu vắng vẻ, một cô gái đẹp mặc 
đồ toàn màu trắng vẫy xe. Chiếc taxi dừng lại. Cô gái nói:
- Cho tôi về nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
    Hơi sợ nhưng bác tài tin trên đời này làm gì có ma, 
vẫn cho cô ấy lên xe. Xe chạy được một đoạn, nhìn qua 
gương chiếu hậu không thấy cô gái đâu, anh vội phanh 
gấp, quay đầu lại thì thấy cô gái đôi mắt long sòng sọc 
nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghĩ mình bị hoa mắt 
nên anh nhấn ga chạy tiếp và lần này chạy nhanh hơn 
cho đỡ sợ.
    Được một đoạn, lại liếc vào gương chiếu hậu lần nữa 
thì không thấy cô gái đâu. Hoảng quá anh phanh gấp, 
bánh xe lết cháy đường. Quay đầu lại phía sau, anh thấy 
cô gái dí sát vào mặt anh, miệng đầy máu..., rít giọng qua 
kẻ răng: “Lái xe kiểu gì mà mỗi lần tôi cúi xuống buộc dây 
giày ông lại phanh gấp. Lần thứ nhất tôi đã không nói gì, 
lần thứ hai ông làm tôi giập cả mũi rồi đây này”.

Tài xế taxi gặp ma nữ



www.vinasuntaxi.com

 

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)

 



www.vinasuntaxi.com

Tòa nhà VINASUN TOWER - 648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Tp.HCM - Tel: (08) 38 277 178 - Fax (08) 39 526 410 - Email: contact@vinasuntaxi.com

Kề vai sát cánh

(08) 38 27 27 27(08) 38 27 27 27


