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Những sự kiện nổi bật năm 2015

    Công ty CP Ánh Dương Việt Nam và cá nhân ông 
Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT vừa được vinh 
dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ 
tịch Nước trao tặng.
    “Huân chương Lao động” là phần thưởng cao quý 
của Nhà nước trao tặng cho những cá nhân, tập thể 
có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây 
dựng Tổ quốc.
    Trong quá trình 13 năm hình thành và phát triển, 
dưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT và ông Đặng 
Phước Thành, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam đã 
nỗ lực kinh doanh hiệu quả góp phần vào sự phát 
triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và chăm 
sóc đời sống cho hơn 15.000 người lao động, đóng 
góp cho công tác xã hội từ thiện trên 22 tỷ đồng. 
Trong đó vai trò cá nhân ông Đặng Phước Thành có 
những đóng góp quan trọng trong quản lý điều hành 
và đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Ra mắt Vinasun app1 Huân chương Lao động hạng Ba2
    Được HĐQT và Ban Tổng giám đốc Vinasun 
Corp. ấp ủ ý tưởng từ năm 2011 với mong muốn 
mang lại sự tiện lợi, thoải mái nhất cho khách hàng, 
từ tháng 6/2015 Vinasun App chính thức chạy bản 
demo ở thị trường Đà Nẵng với sự tham gia ban đầu 
trong nội bộ và những khách hàng thân thiết, sau 
đó Vinasun App đã chính thức phục vụ khách hàng 
TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Nha 
Trang từ tháng 10/2015.
    Vinasun App là phần mềm quản lý, điều hành taxi 
thông minh, được kỳ vọng qua sự quản lý điều hành 
thông minh của ứng dụng sẽ giúp công ty quản lý xe 
và lái xe tốt hơn, thông qua đó mang tới cho khách 
hàng dịch vụ hài lòng hơn với những trải nghiệm 
mới tiện lợi, thoải mái - nhanh chóng - an toàn.

Đánh giá về những thành tựu đã đạt được trong năm 2015, khi nền kinh tế 
đất nước và rất nhiều các doanh nghiệp cùng ngành vẫn còn nằm trong 
vòng xoáy khó khăn thì Vinasun vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu 
đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Sau đây là 8 sự kiện nổi bật nhất của 
công ty trong năm 2015.
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    Liên tiếp năm thứ 
3, Vinasun Taxi được 
Uỷ ban An toàn giao 
thông Quốc gia trao 
tặng giải Vô lăng 
Vàng.
    Năm nay, Hội 
đồng bình xét đã lựa 
chọn ra 22 doanh 
nghiệp, hợp tác xã 
vận tải đại diện cho 
trên 300 đơn vị kinh 
doanh vận tải của 
các vùng, miền trên 
phạm vi cả nước, 

đăng ký tham dự giải; trong số 49 lái 
xe đại diện cho trên 350.000 lái xe 
có thành tích lái xe an toàn cùng các 
hành động thể hiện phẩm chất đạo đức 
trong sáng và cách ứng xử văn minh, 
lịch sự của người lái xe, anh Nguyễn 
Thế Luông được vinh dự là lái xe duy 
nhất 3 lần liên tiếp đoạt giải Vô lăng 
Vàng cá nhân.

Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu4Giải Vô lăng Vàng lần 33

Vinasun Corp. nhận giải Best Under A Billion5

    Lần đầu tiên 3 doanh nghiệp Việt Nam 
được tạp chí Forbes Asia trao giải “Doanh 
nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á 
Thái Bình Dương - Best Under A Billion”.
    Tại buổi lễ, Forbes Asia công bố danh 
sách 200 công ty đại chúng hàng đầu 
tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương có 
doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ USD. Danh 
sách này được chọn lọc từ 17.000 công ty 
niêm yết phù hợp tiêu chí bình chọn và 
có sự tăng trưởng mạnh về doanh số bán 
hàng và tăng trưởng lợi nhuận trong 12 
tháng qua, trong 3 năm và trong 5 năm 
trở lại trên vốn chủ sở hữu.
    Việt Nam có 3 doanh nghiệp được 
trao giải là Vinasun (doanh thu 178 triệu 
USD; thu nhập ròng 15 triệu USD; thị giá 
96 triệu USD), Công ty CII (12; 10; 78) và 
Bóng đèn Điện Quang (58; 11; 69).

    Công ty CP Ánh Dương 
Việt Nam (Vinasun 
Corp.) tiếp tục được vinh 
danh là “Doanh nghiệp 
TP HCM tiêu biểu 2015”  
và được vinh dự nằm 
trong TOP 50 “Doanh 
nghiệp TP HCM tiêu 
biểu 2011-2015” sau khi 
trải qua cuộc thẩm định, 
xét chọn trong tổng số 
gần 200.000 doanh 
nghiệp trên toàn thành 
phố. Đây là danh hiệu cao quý của TP HCM do UBND thành 
phố ban hành quy chế xét chọn và quyết định công nhận từ 
kết quả xét chọn do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức.
    Danh hiệu “Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu - năm 2014-
2015” được bình chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá chặt 
chẽ, trong đó tập trung vinh danh các doanh nghiệp có doanh 
thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch, có các giải 
pháp mới phục vụ hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đóng 
góp ngân sách nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động 
bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách đối với người lao 
động và trách nhiệm xã hội, cộng đồng... 
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7 lái xe được UBND TPHCM tặng Bằng khen6

Chi nhánh Bình Dương 8

    Năm 2015, Chủ tịch UBND TPHCM quyết 
định tặng Bằng khen cho 7 lái xe Vinasun 
Taxi có thành tích vì thành tích xuất sắc 
trong phong trào Người Tốt Việc Tốt, nhiều 
lần hỗ trợ khách hàng tìm lại hành lý bỏ 
quên trên xe có giá trị cao. Đó là các anh 
Trịnh Chánh Ngôn, Huỳnh Phước Hùng, 
Trần Văn Thạch, Nguyễn Trị, Nguyễn Văn 
Tài, Nguyễn Thái Gia và Phạm Đình Hướng.
    Được biết, năm 2015,  có trên 14.000 
lượt lái xe Vinasun Taxi đã trả lại hành lý 
khách bỏ quên trên xe, tổng trị giá ước tính 
trên 20 tỷ đồng.

    Trong lịch sử 13 năm kinh doanh của 
Vinasun và sau 9 năm thành lập chi nhánh 
tỉnh đầu tiên, năm 2015 chứng kiến sự 
kiện lần đầu tiên một chi nhánh tỉnh lọt 
vào TOP 3 doanh thu cao. 
    Mặc dù số liệu thống kê cho thấy Chi 
nhánh Bình Dương dường như hoạt động 
kém hiệu quả khi mỗi xe bình quân chỉ 
phục vụ có 14 cuốc khách mỗi ca, xếp thứ 
15/16 chi nhánh! Tuy nhiên với doanh thu 
bình quân 2.182.152 đồng/ca/xe, các lái 
xe thuộc Chi nhánh Bình Dương đã vượt 
lên chiếm hạng Ba công ty khi cao hơn 
các lái xe của Chi nhánh 9 chỉ có 2.177 
đồng/xe/ca.

Vinasun Corp. tiếp tục lọt vào TOP 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015
(xếp hạng 260) và xếp hạng 92 trong 
bảng TOP 500 doanh nghiệp tư nhân.

5

    Đây là năm thứ 9 liên tiếp VNR500 được chính thức công 
bố nhằm tôn vinh những doang nghiệp đã đạt được những 
thành tựu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong năm tài chính 2014.
    Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu của 
Vietnam Report, được xây dựng trên nguyên tắc khoa học, 
độc lập và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, đồng thời được 
kiểm chứng với dữ liệu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo 
tính khách quan và chính xác của Bảng xếp hạng.



Đồng hành cùng Vinasun6

7Xuân Bính Thân
2016

NHAÂN SÖÏ MÔÙI

Bà Nguyễn Thị Đăng Thư
giữ chức Phó Tổng Giám 
Đốc phụ trách Tổng Đài

Ông Trần Mai Thế Vinh
giữ chức Phó Giám Đốc 

phụ trách Tổng Đài

Ông Nguyễn Anh Dũng
giữ chức Trưởng Phòng 

Tổng Đài

Hội đồng Quản trị
vừa quyết định bổ nhiệm:

TGĐ Đặng Thị Lan Phương
TOP 50 nhà lãnh đạo xuất sắc

Vinasun Taxi
Thương hiệu Việt yêu thích nhất 2015

    Tối ngày 12/1, tại Khách 
sạn Park Hyatt Saigon, bà 
Đặng Thị Lan Phương - Tổng 
giám đốc Công ty CP Ánh 
Dương Việt Nam đã vinh dự 
nhận giải “TOP 50 Nhà Lãnh 
Đạo Doanh Nghiệp - Mark 
of Respect 2015” do Tạp chí 
Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. 
Đây là giải thưởng nhằm ghi 
nhận và tôn vinh các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp thành 
công của Việt Nam trong năm 
2015.
    Giải thưởng dựa trên 3 tiêu 
chí đánh giá về: Hiệu quả 
kinh doanh; Năng lực phát 

triển đội ngũ và Năng lực sáng tạo, đổi mới. Từ 387 hồ sơ tham gia, 
với sự xem xét nghiêm túc, công tâm của Hội đồng thẩm định đã 
chọn ra 50 gương mặt lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 
2015.                                                                                       TM

    Ngày 26/12/2015, 
Vinasun Taxi vinh 
dự đón nhận giải 
thưởng “Thương 
hiệu Việt được yêu 
thích nhất năm 
2015” do bạn đọc 
Báo Sài gòn Giải 
phóng bình chọn 
cùng 34 đại diện 
doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh 
vực: dịch vụ, du 
lịch thương mại, 
xây dựng và địa 
ốc…
    Đây là lần thứ 
7 liên tiếp Vinasun 

Taxi được nhận giải. Nhân dịp này, ông Tạ Long Hỷ có đôi lời chia 
sẻ với Phóng viên đài VOV giao thông : “Giải thưởng là động lực 
giúp Doanh nghiệp cố gắng phát triển dịch vụ taxi với nhiều tiện ích 
tốt hơn trong tương lai và mong muốn Vinasun Taxi sẽ luôn là thương 
hiệu Việt được yêu thích nhất”.                                                 TM

HẠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TP. HCM BD5 G1 BD4 BD2 14 49 G2 A5 05 61
CN Bình Dương 
Hạng nhất: BD5

CN Đồng Nai 
Hạng nhất: ĐN3

CN Vũng Tàu 
Hạng nhất: VT3

  

Các đội xe đạt doanh thu cao tháng 01/2016 CN doanh thu cao 01/2016
HẠNG CHI NHÁNH

1 CN Bình Dương
2 Chi nhánh 6
3 Chi nhánh 5
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Tầm nhìn tương lai

Sau hơn 13 năm cung cấp 
dịch vụ taxi, Vinasun đã 
phát triển nhanh chóng về 

quy mô đội xe và uy tín thương 
hiệu, trở thành doanh nghiệp 
đầu ngành. Với sự kiện ra mắt 
Vinasun app đã chứng minh 
tham vọng và quyết tâm vượt 
lên chính mình để tồn tại và 
phát triển ổn định, bền vững 
trong hoàn cảnh kinh doanh 
ngày càng khó khăn hơn.

Mục tiêu đến năm 
2020 và xa hơn…
    Thành công của Vinasun 
Taxi trong thời gian qua chủ yếu 
đến từ chủ trương đúng đắn của 
lãnh đạo công ty là “chiến lược 
phát triển tập trung” ở các thị 
trường lớn, khả năng “đọc thị 
trường” và áp dụng nhiều quyết 
sách chiếm lĩnh thị trường một 
cách quyết liệt, táo bạo nhưng 
rất linh hoạt. Tuy nhiên, công 
tác mở rộng địa bàn hoạt động 
của Vinasun Taxi hoạt động khá 
chậm, còn trống tại rất nhiều 

địa bàn tiềm năng. Đó là lý do 
ông Chủ tịch HĐQT mở “hội nghị 
Diên Hồng” nói trên.
    Kết quả từ lời kêu gọi này, 32 
đề án đa số được đầu tư công phu 
và nghiêm túc  đã đệ trình lên 
HĐQT, đưa ra những đề xuất có 
giá trị thực tiễn, cũng có đề xuất 
đầy tham vọng cải tổ với định 
hướng phát triển táo bạo, đột phá 
nhưng hứa hẹn khả thi. Từ những 
đề xuất đầy tâm huyết ấy, lãnh đạo 
công ty sẽ ghi nhận và xây dựng 
thành kế hoạch phát triển đưa 

Vinasun lên một tầm cao mới.
    Không chỉ đặt ra mục tiêu mở 
rộng địa bàn, Vinasun luôn tỉnh 
táo đánh giá tình hình kinh tế cả 
nước và thuận lợi khó khăn của 
ngành taxi, những cơ hội và thách 
thức phải đối mặt để đặt mục tiêu 
cụ thể và có chiến lược hoạt động 
phù hợp nhất.

Vững tin đối đầu thách 
thức
    Khi thị trường taxi trong nước đối 
mặt thách thức cực kỳ khó khăn 

Giữa năm 2015, ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận 
định trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc 
Vinasun phải biết vượt qua chính mình mới có thể tồn 
tại và phát triển ổn định, bền vững. Ông yêu cầu những 
cán bộ chủ chốt công ty và các đơn vị nghiên cứu đề 
xuất phương hướng phát triển qua việc “xây dựng đề 
án phát triển Vinasun ra toàn quốc” với mong muốn có 
một đề án đủ tầm định hướng chiến lược, có tầm nhìn 
lâu dài nhằm giúp công ty tạo được thế vượt trội hơn 
hẳn đối thủ. Đây có thể xem là “hội nghị Diên Hồng” 
của Vinasun…

THANH KIỀU
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từ những đối thủ cạnh tranh mới 
nước ngoài thì Vinasun phản ứng 
một cách tích cực nhất là trang bị 
cho mình “vũ khí” hiện đại như 
đối thủ. Sự phản ứng nhanh cho 
ra đời kịp thời Vinasun app là 
điều gây bất ngờ cho đối thủ vì 
họ không biết lãnh đạo Vinasun 
đã chuẩn bị kế hoạch triển khai 
ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quản lý điều hành kinh doanh từ 
5 năm trước. Có điều, trước áp lực 
cạnh tranh với ưu thế công nghệ 
của đối thủ đã thúc đẩy nhanh 
quá trình triển khai kế hoạch này, 
cộng thêm điều kiện hạ tầng công 
nghệ thông tin nước ta hiện nay đã 
mạnh hơn rất nhiều nhất là chất 
lượng đường truyền đủ để đáp ứng 
yêu cầu hoạt động của app.
    Xứng danh là doanh nghiệp 
đầu ngành, Vinasun đã từng có 
những ý tưởng kinh doanh đột phá 
táo bạo. Như từ năm 2007, công 
ty đã cung cấp dịch vụ taxi VIP 
nhưng thực hiện dang dở vì lúc ấy 
doanh thu từ khách hàng trung lưu 
và bình dân đang hấp dẫn, đồng 
thời dịch vụ này còn thiếu một 
công cụ hỗ trợ điều hành và truyền 
thông hiệu quả. Với sức mạnh của 
Vinasun app, những ý tưởng kinh 
doanh tiên phong như trên có thể 
triển khai lại và hứa hẹn đạt hiệu 
quả cao.

Liên tục đổi mới
    Kể từ thời khởi nghiệp, Vinasun 
Taxi đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu 
mô hình hoạt động quản lý điều 
hành mang tính “kinh nghiệm” và 
quy mô “gia đình”, Vinasun đã lột 
xác thành một công ty đại chúng 
thực thụ qua nhiều quyết định 

rất đột phá và táo bạo, thể hiện 
tầm nhìn xa và chính xác. Tất cả 
những thay đổi ấy đều manh đậm 
dấu ấn sáng suốt và quyết đoán 
của nhà sáng lập. 
    Như chim phượng hoàng trong 
truyền thuyết càng mạnh mẽ hơn 
trong bão lửa, Vinasun khi đối 
diện tình thế vô cùng khó khăn 
cũng là dịp quyết tâm thực hiện 
cải tổ. Như sau khủng hoảng 
năm 2009, Vinasun đã thực hiện 
quyết sách đổi mới mạnh mẽ tái 
cơ cấu tổ chức công ty. Mặc dù có 
không ít hồ nghi nhưng kết quả 
cuối cùng đã cho thấy sự chính 
xác của quyết định này. Đó là sự 
hiệu quả cao trong quản lý điều 
hành, sự phát triển vượt bậc và 
bền vững của Vinasun trên thị 
trường. Một trong những thành 
công nhất của đợt đổi mới này là 
công ty hình thành được một đội 
ngũ cán bộ quản lý kế thừa trẻ 
có phong cách điều hành “kỹ trị” 
bên cạnh nền tảng kinh nghiệm 
thực tiễn.
    Tại Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2015 của Khối điều hành xe 
khá lạ, không chỉ qua cách thức 

tổ chức, cách trình bày báo cáo 
(thuyết trình theo file trình chiếu 
powerpoint) hoặc cách phân 
công nhiều cán bộ báo cáo từng 
thành phần mà gây ấn tượng ở 
chỗ thông qua số liệu thống kê 
đã rút ra những vấn đề gì cần 
phải lưu ý và cần phải giải quyết. 
Cách đánh giá và xử lý điều hành 
của Khối căn cứ chủ yếu vào số 
liệu thống kê mang lại sức thuyết 
phục cao. Đi xa hơn, lãnh đạo 
Khối đã đặt yêu cầu thu thập số 
liệu theo các chỉ tiêu kế hoạch 
cụ thể để phục vụ công tác điều 
hành đắc lực hơn. 
    Trong thời gian tới, qua Vinasun 
app, công việc thu thập, thống 
kê, phân tích số liệu sẽ đầy đủ, 
khách quan và chính xác hơn. 
Công tác thống kê và phân tích 
số liệu sẽ giúp công tác quản lý 
điều hành hiệu quả hơn. Ông 
Trương Đình Quý, Phó TGĐ cho 
biết “điều đó cũng đặt ra một vấn 
đề là các bộ phận trong công ty 
sẽ yêu cầu Vinasun app thu thập 
và cung cấp số liệu gì để phục 
vụ công tác nghiệp vụ chuyên 
môn của mình”. Ông chỉ đạo các 
đơn vị cần phải sử mạnh hết sức 
mạnh mà Vinasun app mang lại, 
nếu cần phải xây dựng lại quy 
trình xử lý công tác phù hợp để 
mang lại kết quả hiệu quả nhất 
cho công ty.
    Đó là những tín hiệu tích cực 
và đầy mong đợi của năm 2016 
và cả trong tương lai 
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Lái xe “ngấm” dần lợi thế
Chuyện vui thuở đầu 
dùng App
    Trước khi phần mềm Vinasun 
App chính thức hoạt động, các 
bác tài đều trải qua một khóa tập 
huấn cách sử dụng và vận hành 
phần mềm. Ngay trong buổi tập 
huấn, các bác tài được cảnh báo 
3G chỉ được dùng truy cập cho 
ứng dụng gọi xe, không được dùng 
cho bất kỳ mục đích nào khác 
như chơi game, xem phim, vào 
mạng xã hội…. bị cấm tuyệt đối. 
Thế nhưng, dường như lời cảnh 
báo không đủ “độ nặng”, lái xe 
xem như “gió thoảng bên tai”. Thế 
rồi chiếc máy tính bảng được về 
với xe các anh trước khi Vinasun 
App chính thức chạy. Nhiều anh 
lúc ngồi chờ khách buồn tình 
mang máy ra “vọc”, truy cập thả 
ga vào internet. Khi App đã hoạt 
động, có anh xuống ca đêm khuya 
tranh thủ luyện vài bộ phim kiếm 
hiệp. Kết quả đến cuối tháng té 
ngửa khi nhận được bill thanh 
toán truy cập 3G. Anh Luông kể 
rằng, đội anh có người đã nhận 
hóa đơn trên 4 triệu đồng. Với đầy 
đủ bằng chứng thời gian và dung 
lượng đã sử dụng, bác tài nào trót 
dại đành phải rưng rưng móc hầu 
bao trả lại cho công ty. Sau bài 
học xương máu này, từ đó không 
ai dám truy cập lung tung vì mục 
đích cá nhân. Ngoài câu chuyện 
trên, thời gian đầu sử dụng App, 
do chưa quen các bác tài cũng 
vướng nhiều lỗi. Anh Lê Văn Hòa 
- Phó Giám đốc chi nhánh Vũng 
Tàu kể rằng thời đầu vận hành 
App, lãnh đạo chi nhánh phải túc 
trực theo dõi. Lần nọ đài nổ điểm, 

bác tài Sơn đã trên 50 tuổi nhận 
khách xong, nhưng không hiểu sao 
khi đến nơi chú ấy lại bấm hủy. 
Được triệu tập về chi nhánh làm 
việc, vẻ mặt tiếc rẻ, bác Sơn nói: 
“Tui chạy một đoạn đường để đến 
nhận khách, làm sao hủy được 
khi đã đến nơi nhưng nhá nhem 
thế nào tui lại bấm nhầm nút hủy. 

Nhìn đứa khác đến nhận khách 
mà tui giận mình”.

Không cần đua điểm    
    Ngoài những phát sinh ngoài ý 
muốn ở thời gian đầu như trên, hầu 
hết các lái xe khi đã dùng quen đều 
thích thú với ứng dụng Vinasun 
App, các anh khoái nhất khoản 

Hơn nửa năm Vinasun App đi vào hoạt động từ Đà Nẵng, 
Nha Trang, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM. 
Ngoài những chập choạng ban đầu do chưa quen sử 
dụng hay những vướng mắc về mạng 3G thỉnh thoảng 
mất kết nối, định vị đôi lúc chưa chính xác, hầu hết các 
bác tài đều công nhận lợi thế phần mềm đã mang lại 
cho mình trong suốt hành trình đi kinh doanh.

MINH NGỌC

Đồng hành cùng Vinasun10
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tăng cơ hội nhận khách. Anh Phạm 
Minh Trung cho rằng ứng dụng 
Vinasun App rất tiện dụng, từ ngày 
dùng phần mềm, anh không cần 
phải phóng xe bạt mạng đua điểm 
để đến sớm nhất mới lấy được cuốc 
khách. Sau khi bấm nhận khách, 
một mình anh cứ thong thả lái xe 
an toàn chạy đến. Cạnh đó, những 
cuốc khách ở nơi… “đất khách quê 
người” anh vẫn có khả năng nhận 
được - điều mà trước đây không 
dễ thực hiện. Anh Trung khoái chí 
cho biết: “Lần nọ tôi chở khách đi 
Bình Dương, trên đường về tôi bấm 
nhận được cuốc khách qua App từ 
Bình Dương đi về TP.HCM. Nếu nổ 
điểm qua tổng đài như lúc trước tôi 
sẽ không có cơ hội nhận được cuốc 
khách “béo bở” này. Chuyến đi về 
này tôi được doanh thu 2,3 triệu 
đồng”. Tuy nhiên, theo anh Trung, 
có lúc anh cũng bị App “đè”: số là 
mấy năm nay vào mỗi buổi sáng khi 
chưa chạy được cuốc khách nào để 
rời đi, anh Trung luôn me tại địa chỉ 
86 Nguyễn Thông, vị khách này cứ 
mỗi 6 giờ 20 phút sáng sẽ rời nhà 
với số tiền cước vài chục nghìn 
đồng. Như thường lệ anh đậu xe 
cách đó 1 - 2 căn nhà ngay khúc 
cua quẹo để me nhưng hôm ấy anh 
bỗng thấy một chiếc taxi khác lù lù 
xuất hiện, nhìn vào màn hình App 
của đồng nghiệp anh thấy điểm nổ 
là 86 Nguyễn Thông. Đến bây giờ 
anh cũng không hiểu tại sao không 
thấy điểm nổ trên App hay bộ đàm 
nhưng xe đồng nghiệp cách xa đó 
lại được chỉ định đón khách, còn 
anh - kẻ “me điểm” ngay trước nhà 
từ sáng sớm lại bị xem như vô hình. 
Anh Trung nghĩ, có thể do định vị 
chưa chính xác, chưa thật sự thông 
minh. 
    Cũng như anh Trung, anh Luân 
nói rằng 1 - 2 tuần đầu dùng App 
anh cảm thấy không quen vì trước 
đây nghe đài nổ điểm rôm rả nay 
im ắng lạ thường. Thế nhưng những 
tuần sau anh cực kỳ hào hứng với 
ứng dụng này. Anh bảo từ hồi cài 
ứng dụng anh đã đón được những 
cuốc khách ở tận Q.12, Q. Bình 
Tân. Vì trước đây đưa khách đến 
xong anh phải đánh xe không về, 
nay thì đón tuốt miễn sao xe gần nơi 

khách gọi và nhanh tay “chọt” App. 
Điểm thuận lợi nữa là bản đồ chỉ 
dẫn đường đã giúp cho anh không 
phải bị khách nghi oan vẽ đường. 
Anh Luân cho biết. App đã giúp 
anh gia tăng cơ hội đón khách bên 
cạnh những điểm anh thường me. 
“Khách hàng tôi chở cũng bất ngờ 
và hài lòng với phần mềm này.  Họ 
bảo hay quá, mới gọi xe là có tin 
nhắn đến liền” - anh Luân kể. Tuy 
nhiên, điều anh bực mình là vẫn 
phải đối diện với tình trạng bị đồng 
nghiệp quăng điểm hay bị bấm vào 
lệnh có khách vẫy để “chơi” nhau. 
Anh hi vọng tình trạng này sẽ được 
công ty kiểm soát và nghiêm cấm. 

Tránh cãi cọ giành 
khách
    Anh Tấn Phong cũng tỏ ra khá 
thích thú khi dùng Vinasun App. 
Anh cho biết, tuy lớn tuổi nhưng 
anh cũng là một tay đua điểm có 
thứ hạng, doanh thu luôn đạt từ 2 
- 3 triệu đồng/ca. Từ ngày có ứng 
dụng phần mềm anh yên tâm không 
cần phải đua điểm, đó là lợi thế 
cho người lớn tuổi như anh. Anh kể 
rằng, khi đài phát điểm có đến 4 
- 5 xe đua đến và cũng có chừng 
ấy cuộc gọi của lái xe cho khách 
hàng, khách sẽ cảm thấy bị quấy 
rầy, nhất là vào giữa đêm khuya. 
Nhưng dùng phần mềm đã hạn chế 
được tình trạng này, anh không cần 
cuống cuồng đạp đến. Tuy nhiên 
anh cho biết, cái hạn chế của việc 

dùng App với anh là do lớn tuổi nên 
anh… “chọt” nhận khách chậm hơn 
đồng nghiệp trẻ. Một điều khiến 
anh băn khoăn nữa là 3G không ổn 
định, nhiều lúc mở mạng cứ chạy 
lòng vòng 30 phút không kết nối 
được dù anh đã tắt máy khởi động 
lại vài lần, hiện nay mỗi ca anh 
“dính chưởng” mất kết nối khoảng 
1 - 2 lần, anh Phong hi vọng rằng 
tình trạng này sẽ sớm khắc phục.
    Tương tự anh Phong, anh Kỳ kể 
rằng, từ ngày dùng App rất thuận 
lợi cho cha của anh, cũng là đồng 
nghiệp Vinasun Taxi. Do ông lớn 
tuổi không đua điểm lại giới trẻ nên 
thường chạy ở điểm tiếp thị. Nay có 
App ông thoải mái bấm nhận khách 
rồi tấp vào lề ngừng xe nhìn rõ địa 
chỉ, cẩn thận “rà” đến lấy khách, 
chả bị ai tranh giành. Anh Toàn 
cũng nêu ý kiến chạy App khỏe 
hơn thông qua bộ đàm, lúc trước nổ 
điểm một lúc có 3 - 4 chiếc đua đến 
tranh giành, cự cãi nhau, ngày nào 
cũng có chuyện như thế xảy ra. Nay 
không còn tình trạng này, người nào 
nhận khách mỗi người đó biết đua 
đến. Nổ điểm qua App, lái xe nào 
chọt vào ở gần điểm nổ nhất thì 
được nhận, rất khỏe. Anh An cũng 
đồng tình cho rằng, từ ngày nổ điểm 
qua App doanh thu của anh cao hơn 
lúc trước. Tính đến thời điểm này, 
các lái xe đã thích nghi với việc đài 
nổ điểm qua Vinasun App và dần 
dần sử dụng nhuần nhuyễn phần 
mềm này 

Từ ngày vận hành Vinasun App
(16/11 - 31/12/2015):
- Tổng đài đã phát 1.225.670 cuộc qua Vinasun App, trong đó số cuộc 
khách đặt xe qua ứng dụng Vinasun App là 69.649 cuộc. 
- Tính từ ngày 15/12/2015 - 13/1/2016: Thông qua phần mềm này tổng 
đài đã nhanh chóng tìm được tài xế và chiếc xe khách bỏ quên hành lý 
lên đến 83%, trong đó 74% lái xe xác nhận ngay tìm được hành lý trên xe 
cho khách. Số còn lại do tổng đài giải quyết hoặc chuyển cho Phòng Giải 
quyết Khiếu nại Khách hàng làm việc trực tiếp với lái xe. Riêng 979 vụ 
khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ của lái xe, tổng đài đã tìm được 
tài xế và chiếc xe đã chở khách đạt đến 96%.
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Tốt nghiệp đại học tại một ngôi 
trường nổi tiếng nhưng tại sao 
anh chịu đi lái taxi? 
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình 
Định, ba mẹ tôi luôn mong muốn 
cho con cái ăn học đàng hoàng 
để tìm được công việc tốt, thoát 
khỏi cảnh khốn khó của vùng 
quê nghèo miền Trung. Trong khi 
nhiều bạn bè đồng trang lứa ra đời 
sớm kiếm cơm, 4 anh em tôi được 
ba mẹ cho ăn học đến nơi đến 
chốn. Đó cũng là ước mơ của các 
ông bố, bà mẹ nơi tôi sinh sống. 
Không phụ lòng ba mẹ, năm 2001 
tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng 
chính quy ngành điện - điện tử 
trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật 
TP.HCM. Ra trường tôi xin vào làm 
công việc phụ trách kỹ thuật cho 
công ty thủy sản ở tận miền Tây. 
Được hơn 1 năm tôi nghỉ việc về 

làm tại cửa hàng chuyên mua 
bán, sửa chữa mặt hàng điện, 
điện tử của anh trai ở chợ Dân 
Sinh, TP.HCM. Làm được 4 
năm, tôi quyết định về quê lập 
nghiệp. Ở quê đang lúc rảnh rỗi 
tôi đi học bằng lái chỉ đơn giản 
vì thích lái xe và chưa bao giờ có 
ý nghĩ ngày nào đó mình dựa vào 

nó để kiếm sống. Ở không một 
thời gian, tìm việc không có tôi 
lội ngược vào TP.HCM tìm việc. 
Sẵn có bằng lái, tôi nghĩ tạm thời 
cứ đi lái taxi, tìm được việc khác 
phù hợp hơn sẽ bỏ. Năm 2007 
tôi lái cho hãng Vạn Xuân, cái 
sự tìm việc phù hợp với chuyên 
môn trình độ của tôi cứ mãi treo 

Lương Tâm Phúc, tài 7519, thuộc đội 33, chi nhánh 10 có 
xuất phát điểm khá lạ so với đồng nghiệp. Đó là anh đã tốt 
nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, từng làm kỹ sư 
cho công ty thủy sản, phụ trách sửa chữa máy móc hàng 
điện tử cho cửa hàng của anh trai. Sau đó thất nghiệp, 
chưa tìm được công việc ưng ý anh tạm thời đi lái taxi, 
tháng 8/2010 anh xin vào Vinasun. Cũng từ ngày đó anh 
bỏ luôn ý định tìm công việc khác mà gắn bó với Vinasun 
mãi đến hôm nay. Lái xe ở Vinasun 5 năm, anh Phúc có 
đến 3 năm đạt giải doanh thu cao nhất đội. Năm 2015, với 
doanh thu bình quân là 3.373.000đ/ca anh đạt giải doanh 
thu cao nhất chi nhánh. 

Lái xe Lương Tâm Phúc:

  Chàng kỹ sư thích lái taxi

Đồng hành cùng Vinasun12
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đó bởi vì tôi cảm thấy chạy xe có 
thu nhập khá cao, ở đây tôi cũng 
đạt được thành tích doanh thu 
cao công ty. Thời điểm này thu 
nhập của tôi trên 10 triệu đồng/
tháng, cực kỳ cao. Ôm xe chạy 
suốt sống khá tốt, hơn cả thu 
nhập tôi đi làm kỹ sư ở công ty, 
giải quyết được nhiều vấn đề khó 
khăn tài chính cho mình. Sau đó 
công ty này giải thể, tôi lướt qua 
các thương hiệu taxi đang có mặt 
tại TP.HCM và thấy được 
Vinasun đang là thương 
hiệu số 1, vì thế tháng 
8/2010 tôi về đầu quân 
cho Vinasun, ngay tháng 
đầu tiên tôi thấy mình 
đã quyết định đúng, thu 
nhập ở đây còn cao hơn.
Anh có hối tiếc khi không 
dùng đến tấm bằng đại 
học? 
    Mặc dù tôi có tấm bằng 
kỹ sư nhưng tôi yếu ngoại 
ngữ và vi tính, nên để xin 
được công việc như ý thật 
không dễ dàng, trong khi 
bọn trẻ sau này ra trường 
rất giỏi khoản này. Tôi 
lại lớn tuổi, nhiều năm không 
làm đúng ngành nghề cũng khó 
tìm được công việc có mức lương 
cao. Nhìn lại chặng đường đã qua 
tôi không có gì hối tiếc khi làm 
công việc không liên quan đến 
tấm bằng đại học. Thiết nghĩ, 
chúng ta học cao hay không cuối 
cùng cũng là kiếm tiền sinh sống, 
nuôi gia đình. Với tôi, không câu 
nệ việc trí óc hay lao động phổ 
thông, miễn sao công việc đó 
mang lại thu nhập tốt, sống được 
thì làm. “Đu” theo tấm bằng đại 
học nhưng lương thấp sẽ tự gây 
khó cho mình. Nhưng điều đó 

không có nghĩa học đại học không 
bổ ích. Trình độ học vấn cao giúp 
cho tôi trong cung cách ứng xử, 
lời ăn tiếng nói với khách hàng ở 
một cấp độ khác, mình sẽ biết nói 
thế nào, làm sao để họ hài lòng. 
Về đường sá mình cũng nhận biết 
nhạy hơn người ta. Nói thật, bây giờ 
tôi không “lưu luyến” tấm bằng kỹ 
sư nữa, ba mẹ tôi cũng hiểu và tôn 
trọng quyết định của tôi. Lái xe lâu 
thành quen, tôi xem nó là một nghề 

và tôi yêu thích công việc lái taxi, 
nghề này cực mà vui, được đi đây 
đi đó mà tôi lại thích di chuyển, rất 
hợp ý tôi. Nghĩ cũng lạ, nhiều lúc 
tôi về nhà ngủ không được nhưng 
nằm trên xe lại ngủ ngon. Quan 
trọng nhất là công việc này có thu 
nhập rất khá, tháng cao điểm Lễ, 
Tết tôi có thể kiếm được 20 triệu 
đồng/tháng, còn trung bình kiếm 
được 15 - 17 triệu đồng/tháng. Làm 
Vinasun mấy năm tôi rất vui khi có 
được thành tích nho nhỏ với 4 giải 
thưởng: Giải nhất đội trong 3 năm: 
2011, 2012, 2014. Đến năm 2015 
tôi mới thực hiện được mục tiêu 

đoạt giải nhất chi nhánh.  
Anh chưa từng bị khách phàn nàn 
sao?
    Không phải như thế, hành khách 
vô vàn lắm, có người này người nọ, 
có trình độ và không, cũng có người 
có trình độ nhưng cách cư xử thì… 
miễn bàn. Họ có thể khó chịu bất 
kỳ khi nào, nghi ngờ tài xế chạy 
lòng vòng v.v… Nhưng vấn đề nằm 
ở chỗ là mình phải nói làm sao, 
thuyết phục thế nào để họ hiểu, 

mình cũng không 
nóng nảy để xảy ra 
trường hợp đáng tiếc. 
Nói chung, cách ứng 
xử và thái độ phục vụ 
khách rất quan trọng 
dù tôi và họ bèo nước 
gặp nhau chỉ gói gọn 
trong một chuyến 
xe. Khách hàng thấy 
được phong cách 
lịch sự của mình, 
người ta sẽ gọi lại 
cho mình khi cần đi 
taxi. Hiện nay tôi giữ 
được khoảng 5 - 6 
khách mối, có một 
chị ngày nào cũng đi 

cước xe 200.000đ, ngày tôi xuống 
ca đồng nghiệp sẽ chở. Tôi dùng từ 
“giữ được” bởi vì trước đây ở hãng 
cũ tôi có rất nhiều khách mối, thời 
gian sau qua Vinasun tôi vẫn tiếp 
tục phục vụ nhưng bên Vinasun 
điểm nhiều, khách liên tục, khi 
khách mối gọi mình bận, vài lần 
như thế họ nản bỏ đi luôn. Bù lại 
tôi chuyển qua me điểm, điểm 
đài phát qua tổng đài (nay thì qua 
Vinasun App). Nói chung, chạy xe 
có nhiều khách hay không ngoài 
những yếu tố do bản thân mình như 
siêng năng, chịu khó còn phải do 
hai chữ tùy duyên 
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Anh có thể chia sẻ cách chăm sóc 
làm sao để xe sạch đẹp không?
    Nói chung, tôi cưng xe dữ lắm, 
tôi xem nó là ngôi nhà thứ 2 của 
mình, là đứa con cưng của tôi. Nó 
“sổ mũi, hắt hơi” tôi mang nó vào 
xưởng gặp “ bác sỹ” ngay, không 
bao giờ để nó “bệnh nặng”. Về 
phần vệ sinh, cứ 2 - 3 ngày là tôi 

vệ sinh máy 1 lần. Tôi cũng thường 
xuyên thăm chừng bình điện, 
nhớt… không để nó “ngã bệnh”. 
Thấy tôi chăm xe dữ quá cũng có 
đồng nghiệp “xót”: Mày chăm nó 
cực quá làm sao còn thời gian để 
chạy có doanh thu? Tôi cười nói: 
Chưa chắc mấy ông chạy lại tui à. 
Nhờ xe sạch, phong cách phục vụ 
tốt nên tôi có lượng khách quen, 

mỗi ca chiếm khoảng 20% 
doanh thu. Mấy hôm trước tôi 
chở một người khách, ảnh hỏi 
tôi xe mới à? Tôi nói xe đời 
2009, đã chạy trên 500.000 
km, anh ấy ngạc nhiên khen 
“Sao nó nhìn giống như xe mới 
mua vậy?”. Qua trò chuyện anh 
ấy biết “chiến tích” xe đạt giải 
thưởng xe đẹp, anh hiểu ngay 
tôi là người kỹ tính nên đề nghị 
tôi về lái riêng cho anh. Tôi nói 
lương tôi ở Vinasun 15 triệu 
đồng/tháng cho 15 ngày làm 
việc, anh có thể trả hơn không? 
Anh ấy lè lưỡi từ bỏ ý định. Nói 
chung khách lên khen xe sạch 
mới, mình có cảm giác lòng 
nhẹ nhõm làm sao. 

Phạm Quang Luân, tài 3795 thuộc chi nhánh 9 vào lái xe 
Vinasun từ tháng 5/2007. Từ khi nhận chiếc xe đời 2009 đến 
nay anh Luân đã nhận được giải xe đẹp cấp đội, chi nhánh. 
Đặc biệt, năm 2015 anh chính thức đạt giải nhì bảo quản xe 
tốt nhất công ty. Dù đã bao lần được đội trưởng ưu tiên cho 
nhận xe mới nhưng anh Luân vẫn luyến tiếc “con trâu già” 
của mình. Nhắc đến chiếc xế cưng, anh Luân bảo rằng anh 
đã chăm nó như con, xem nó như hơi thở của mình.
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Lái xe Phạm Quang Luân:

 “Tôi yêu xe như con cưng”
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    Bên cạnh những yếu tố trên, 
việc lau chùi xe cũng phải biết 
cách, nếu không biết xe sẽ 
càng dơ hơn. Tôi thường lau xe 
theo thứ tự từ trên xuống dưới, 
từ trong ra ngoài. Tôi trang bị 
3 cái khăn, 1 cái chuyên lau 
kiếng, 1 cái chuyên lau ghế, 
cửa, tapi và một cái chuyên lau 
sàn. Về tapi tôi cũng tự bỏ tiền 
mua cái mới bắt mắt, đẹp hơn. 
Chăm sóc xe cái chính là phải 
được duy trì ngày này qua ngày 
khác, không phải anh thấy xe 
mới thì hứng khởi lau chùi, 
xe cũ rồi quên nó đi. Tôi nhờ 
chăm xe kỹ mọi lúc mọi nơi 
nên lúc mang xe đi thi xe đã 
sạch đến 80%, 20% còn lại tôi 
mang ra chăm chút vệ sinh lại 
chút đỉnh máy móc, lau chùi 
kỹ các hốc, ốc vặn được đánh 
sáng bóng. Gầm, giỏ, bánh xe, 
cóp nhựa cũng được mang ra 
làm sạch trước khi đi thi. Tình 
trạng ban đầu của xe được giữ 
nguyên, không gia cố, thay đổi 
hay gắn bất kỳ bộ phận nào 
mới, trừ kiếng chiếu hậu hơi bị 
trầy tôi phải ốp inox cho đẹp 
(nằm trong sự cho phép của 
cuộc thi). Thế nên, lúc mang 
xe lên công ty thi tôi rất tự tin 
xe mình chắc chắn sẽ rinh 
được một giải nào đó. Ở “đấu 
trường” cuộc thi, tôi rất vui vì 
thấy ban giám đốc chi nhánh 
9, ban chỉ huy đội đã nhiệt 
tình đến ủng hộ tinh thần, thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc đến 
lái xe, tôi cảm thấy thật hạnh 
phúc.
Theo anh, cái khó nhất của 
quá trình chăm sóc xe nằm ở 
chỗ nào?
    Theo tôi, khó nhất là tìm 
được người chạy chung tâm 
đầu ý hợp. Trước đây tôi chạy 
chung với một anh, sau này 
anh ấy quyết định lên xe mới 
còn tôi luyến tiếc giữ lại xe cũ, 
chúng tôi đành tách ra. Đội 
trưởng lần lượt ghép 3 tài dự 
bị chạy chung với tôi, tôi dặn 
ngay “Tao giao xe làm sao mày 

giao lại thế đó”, nhưng kết quả các 
em không đáp ứng được. Có đứa 
xuống ca giao chiếc xe hôi rình, tôi 
không chịu được, mỗi lần lên ca 
tôi phải mất cả tiếng để vệ sinh lại 
chiếc xe. Bọn chúng bảo rằng tôi 
là ông già khó tính, khó chịu, tôi 
không chịu đựng được tính cách 
loà xoà của bọn 
trẻ, và chúng cũng 
không chịu nổi cái 
sự kỹ tính của tôi. 
Từng em một lần 
lượt xin đội trưởng 
cho đổi sang xe 
khác. 
Nhưng từ dịp lễ 
hội truyền thống 
công ty đến nay 
anh Dũng vừa từ 
hãng khác sang 
được ghép chạy 
cùng tôi, cả hai rất 
tâm đầu ý hợp vì 
cùng độ tuổi gần 
U50, cùng chạy 
doanh thu trên 2,2 triệu đồng/
ca (năm 2015 tôi đạt bình quân 
2.393.000đ/ca) và cùng chăm 
chút kỹ cho chiếc xe như nhau. 
Chẳng những vậy, anh ấy còn kỹ 
hơn cả tôi, tôi thường chú trọng 
làm sạch phần nội thất xe, còn 
anh ấy “ủi” sạch luôn cả phần mui 
xe. Thấy anh lau chùi mui xe bóng 
loáng tôi giật cả mình, từ đó phát 
hiện có thêm “món mới” cần bổ 
sung vào danh sách vệ sinh. Chính 
vì tìm được người chạy chung hiểu 
ý nhau quá khó nên tôi buộc phải 
điều chỉnh thời gian lên, xuống 
ca sớm cho phù hợp sớm anh anh 
Dũng.  
Tâm trạng của anh khi nhận được 
giải thưởng như thế nào?
    Tôi thấy nhiều bạn trẻ nghĩ rằng 
xe là của công ty, của công, không 
phải của mình, không cần lau 
chùi. Nhưng với tôi bảo quản xe 
tốt là trách nhiệm của mình, giải 
thưởng công ty là món quà tinh 
thần rất to lớn, nhận được tôi cũng 
rất vui, điều đó chứng tỏ công ty 
quan tâm và ghi nhận thành quả 
chăm sóc xe của mình. Khi xe 

tôi đạt giải, về đội mọi người ra 
ngắm nghía xe mình cũng tự hào. 
Ngoài ra, giải thưởng tôi đạt được 
dường như đã thổi luồng gió vào 
đội. Anh Đội trưởng mang về một 
cái máy hút bụi, mỗi buổi sáng các 
tổ trưởng sẽ có nhiệm vụ hút bụi 
các xe, cánh tài xế cũng phải tự vệ 

sinh, lau chùi xe của mình. Những 
người chưa bao giờ cầm đến khăn 
lau nay cũng hì hục vui vẻ vệ sinh 
xe, trên xe cũng trang bị sẵn 2 - 3 
cái khăn. Giải thưởng đã góp phần 
khích lệ anh em chăm sóc xe tốt 
hơn, bởi ai cũng có cơ hội đạt giải 
nếu thường xuyên chăm sóc xe 
sáng, sạch. 
Anh có nghĩ đã đến lúc cần đồi xe 
mới? 
    Nghĩ đến việc giao nó lại cho 
ai đó, đổi lấy xe mới tôi tiếc công 
sức bao ngày chăm sóc. Đồng 
nghiệp thấy tôi ôm khư khư nó 
không buông đã khuyên tôi rằng 
“Ông như thế bao giờ mới lên xe 
mới? Ông ôm xe cũ hoài giống như 
ôm con trâu già”. Anh Dũng chạy 
chung với tôi cũng lên tiếng, anh 
nhẹ nhàng nói “Mình chạy xe có 
cũ, có mới. Đã đến lúc nên đổi xe”. 
Tôi phán “đi khi nào chạy hết nổi 
thì thôi”, anh ấy le lưỡi im lặng. 
Nói vậy thôi chứ tôi cũng suy nghĩ 
cũng đến lúc cần phải đổi mới, vì 
cả hai con người kinh doanh trên 1 
chiếc xe, có tiếc cỡ nào cũng phải 
nghĩ cho đồng nghiệp mình 

15Xuân Bính Thân
2016

Ban Giám Khảo đang chấm thi xe anh Luân
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Tay “đua” kinh nghiệm
    Anh Phan Thành Quang sinh năm 
1964, anh đã gắn bó với nghề cầm 
lái hơn 20 năm. Theo anh, dường 
như anh sinh ra là để ngồi sau tay 
lái. Những ngày đầu anh đi theo anh 
trai lái xe tải làm lơ xe, sau đó anh thi 
lấy bằng lái. Cầm tấm bằng anh xin 
vào lái xe cho công ty nước ngoài, 
sau chuyển qua lái xe du lịch. Khi 
đang miệt mài chạy xe du lịch, năm 
1997, Quang được anh Hùng (người 
cũng đạt giải lái xe vượt khó 2015) và 
một số bạn bè rủ về một hãng taxi lúc 
đó đang nổi như cồn. Thời điểm này 
hãng taxi ít, lượng xe không nhiều 
nhưng lượng khách có nhu cầu đi 
taxi quá lớn. 
    Anh Quang nhớ lại: “Giai đoạn 
này làm chơi ăn thật, khách nhiều 
không kịp đưa đón. Chúng tôi đón 
khách vãng lai còn không kịp nói chi 
đến chuyện nghe điểm đài phát. Còn 
về điểm đài, nhân viên tổng đài phát 
điểm không kịp uống nước, địa chỉ 
được đọc tắt liên tục vì không đủ thời 
gian để phát. Nói chung đó là thời kỳ 
vàng son của các hãng taxi và lái xe. 
Chúng tôi chạy xe đến 21 - 22 giờ là 
về không thèm chạy nữa mặc dù còn 
rất nhiều khách, bởi vì doanh thu đã 
quá cao, kinh doanh liên tục cả một 
ngày chúng tôi cũng mệt nhoài”. 
    Anh Quang tiết lộ, cứ mỗi ca anh 
sắm được 5 phân vàng sau khi đã trừ 
toàn bộ chi phí ăn uống, tiêu dùng 
thoải mái cho cả nhà 4 người. Tuy 
nhiên, vài năm sau việc kiếm tiền 
không còn dễ nữa khi ông chủ không 
chịu đầu tư xe mới, mà xe cũ được 
giá cũng mang đi bán dần. Cạnh 
đó một số hãng mới ra đời đầu tư 

MỸ HẠNH

xe đẹp hơn và có những chiến 
lược kinh doanh giành thị phần 
tốt hơn (trong đó có Vinasun). 
Mất phương tiện kiếm cơm, 
anh Quang nghỉ việc xin vào 
lái xe riêng cho giám đốc một 
công ty bảo hiểm. Vài tháng 
sau gặp lại những đồng nghiệp 
cũ, các anh cho biết đang lái 

cho Vinasun bởi giai đoạn này 
Vinasun là một thương hiệu 
nổi tiếng được khách hàng ưa 
chuộng, đồng nghiệp rủ anh 
về Vinasun. Không bỏ lỡ cơ 
hội, tháng 5/2008 anh Quang 
xin vào Vinasun. Trước một lão 
làng có kinh nghiệm như anh 
Quang, lãnh đạo Vinasun đã tạo 

Vào lái xe cho Vinasun từ tháng 5/2008, anh Phan Thành 
Quang, tài 8371, đội G2, chi nhánh 5 trong những năm 
qua đã cố gắng dành dụm và mua được căn nhà khang 
trang có diện tích 3,5 x 16 mét được đúc một tầng lầu với 
giá 700 triệu đồng tại số 100/3 phường Ấp Chánh, xã Tân 
Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Năm 2015 anh được công 
ty bình chọn danh hiệu lái giỏi vượt khó. Cạnh đó anh còn 
nhận được giải tổ trưởng lái xe xuất sắc.

Lái xe Phan Thành Quang:

  Anh tổ trưởng xuất sắc
              lái taxi mua nhà
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điều kiện tốt nhất để anh nhận xe 
làm việc. 
    Đối với anh Quang vốn có kinh 
nghiệm nhiều năm “chinh chiến” 
trong nghề taxi, tiếp tục công việc 
ở Vinasun anh không gặp bất kỳ 
khó khăn nào. Anh vẫn miệt mài 
tìm kiếm khách tại những địa 
điểm quen thuộc, khai thác lượng 
khách quen mình có. Anh tự hào 
kể: “Qua Vinasun, đài đọc điểm 
chưa hết câu tôi đã biết chính xác 
địa chỉ đó nằm ở đâu, đường nào, 
đua đường tắt nào để đến nhanh 
nhất, đài đọc sai địa chỉ tôi gọi đài 
“chỉnh” lại cho đúng. Nói chung, 
với những lái xe taxi lâu năm như 
tôi, chuyện làm việc ở đâu cũng 
đều dễ dàng nhưng quan trọng là 
công ty đó có triển vọng, có khách 
hàng, có điểm tiếp thị, danh 
tiếng thương hiệu tốt hay không. 
Vinasun đã có tất cả những điều 
đó”.

Ước mơ mua nhà lớn 
dần theo từng cuốc xe 
    Anh Quang nhớ lại, khi anh 
lái xe ở hãng cũ làm tiền nhiều, 
xài cũng nhiều, lúc đó nhà đất 
rẻ nhưng anh không hề nghĩ đến 
chuyện mua nhà, cứ tiêu xài hoang 
phí. Nhưng từ ngày qua Vinasun, 
nhìn lại chặng đường đã qua anh 
mới trân trọng những đồng tiền 
mình cực khổ kiếm được, không 
tiêu xài thả ga, tiền làm về đưa 
hết cho vợ tôi chỉ giữ lại một ít 
tiêu xài, vợ anh để dành tích 
cóp dần. Cộng với tiền vợ dành 
dụm được trước đó năm 2013 vợ 
chồng anh mua căn nhà giá 700 
triệu đồng tại xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, trong đó có 100 triệu 
đồng mượn từ người thân, bạn bè. 
Căn nhà trang trang có diện tích 
3,5x16 mét được đúc thật 1 tầng 
lầu rộng rãi cho hai vợ chồng và 
2 con sinh sống. Anh vẫn nhớ như 
in cảm giác lần đầu tiên dọn về 
ngôi nhà mới, vui mừng và tự hào. 
Anh đã mở 4 bàn tiệc để thết đãi 
họ hàng, lối xóm và đồng nghiệp. 
Anh kể: “Thấy ngôi nhà của tôi, 

thằng em đồng nghiệp đang thuê 
nhà ở Q.Bình Tân khoái lắm. Nó 
bảo sẽ cố gắng chạy để năm 2016 
mua căn nhà để ở, chấm dứt kiếp 
ở thuê”.
    Theo anh Quang, anh và các 
chiến hữu đến từ hãng cũ đến nay 
là những chiến binh chuyên săn 
doanh thu. Anh vẫn giữ phong độ 
đạt mức doanh thu ăn chia cao 
nhất, anh được xếp trong danh sách 

20 người có doanh thu cao nhất 
đội trên tổng số 120 lái xe, doanh 
thu bình quân trong năm 2015 đạt 
2.621.000đ/ca. Bên cạnh đó, thái 
độ vui vẻ, hòa nhã đối với anh em 
và được mọi người tôn trọng nên anh 
được bầu làm tổ trưởng. Mỗi buổi 
sáng xuống ca, anh giúp ban chỉ đội 
dời xe vào đúng vị trí, chuyển giao 
xe, ký sổ. Anh còn kiêm nhiệm vụ 
đi thu tiền viếng đám, thăm bệnh 
hỗ trợ khi đồng nghiệp gặp hữu sự. 

Trong 3 năm 2012, 2014 và 2015 
anh đạt danh hiệu tổ trưởng xuất 
sắc. Anh Quang tiết lộ: Tuy anh 
vẫn còn mượn 50 triệu đồng để trả 
nợ mua nhà nhưng số tiền trả góp 
mỗi tháng gần 3 triệu đồng với anh 
không quá khó khăn. Con gái lớn 
của anh cũng đã tự lập vừa đi làm 
vừa đi học, không cần ba mẹ phải 
lo. Vợ chồng anh chỉ còn chăm cho 
con trai đang học lớp 7. 

    Anh Quang tự hào: “Nhìn lại 
những gì mình đang có, tôi cảm 
thấy nhìn lên mình không bằng ai 
nhưng nhìn xuống cũng còn nhiều 
người không bằng mình: Tôi có một 
gia đình hạnh phúc, có một công 
việc ổn định, được đồng nghiệp 
quý mến, khách hàng yêu thích, tôi 
còn mong muốn gì hơn . Có người 
bằng tuổi tôi còn phải đi thuê nhà, 
nghĩ đến điều này tôi rất cảm ơn 
Vinasun” 

Anh Quang tự hào:

         Nhìn lại những gì mình đang có, tôi cảm thấy nhìn lên mình không 
bằng ai nhưng nhìn xuống cũng còn nhiều người không bằng mình: Tôi có 
một gia đình hạnh phúc, có một công việc ổn định, được đồng nghiệp quý 
mến, khách hàng yêu thích, tôi còn mong muốn gì hơn . Có người bằng tuổi 
tôi còn phải đi thuê nhà, nghĩ đến điều này tôi rất cảm ơn Vinasun.

“
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Lái taxi để đổi đời
    Gia đình tôi sống ở Biên Hòa 
- Đồng Nai, sau này tôi lập gia 
đình cũng tại quê nhà và chuyển 
ra sống riêng xây nhà gần anh 
chị em để thuận tiện giúp đỡ lẫn 
nhau. Tôi làm công nhân cho một 
công ty điện tử nước ngoài gần 
10 năm. Tôi muốn đổi một công 
việc khác có thu nhập tốt hơn lo 
cho gia đình. Qua tìm hiểu tôi 
biết được lái taxi có thu nhập khá 
có thể “đổi đời”. Bên cạnh đó 
cũng thỏa nguyện được đi nhiều 
nơi trước đây tôi hằng mong ước. 
Nhìn lui nhìn tới tôi chọn Vinasun 
và chính thức bước vào công 

ty ngày 22/9/2010, lúc này chi 
nhánh Đồng Nai đã thành lập và 
đi vào hoạt động được 2 năm.   
Nhớ lại lúc tôi mới vào công ty rất 

bỡ ngỡ không quen biết một ai, 
không có bạn bè hay người thân lót 
đường chỉ dẫn, cái gì cũng không 
biết, áp lực doanh thu đè nặng. 

Lái xe Nguyễn Anh Linh, tài 7914 thuộc đội ĐN1, chi nhánh 
Đồng Nai là một trong 4 người được công ty bình chọn lái xe 
giỏi có tinh thần vượt khó năm 2015. Khác với đại đa số lái 
xe vượt khó thường được xét trên bình diện mua nhà, sắm xe, 
anh Ninh có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Anh là người đàn 
ông đầy nghị lực, tận tụy và trách nhiệm với các con. Vượt 
qua lên nỗi đau mất vợ anh miệt mài làm việc chỉ mong ước 
kiếm đủ tiền nuôi các con ăn học. Trải lòng về cuộc sống của 
ba cha con và công việc hiện nay của mình, anh Linh cho 
biết nghề lái taxi đã tạo cho anh một động lực to lớn để anh 
làm việc nuôi các con, với anh vẫn còn một chặng đường dài 
phía trước để nỗ lực và phấn đấu.

Lái xe Nguyễn Anh Linh:

Gương sáng vượt khó
          “gà trống nuôi con”

KIM TUYẾN

Đồng hành cùng Vinasun18
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Thế nhưng, tôi được đội trưởng đội 
phó động viên khích lệ, chỉ dẫn 
rất chu đáo cặn kẽ: vào giờ nào 
nên xếp tài ở đâu, vào bệnh viện 
đón khách lúc mấy giờ, xếp tài ở 
khu công nghiệp vào khung giờ 
nào. Bên cạnh đó, tôi cũng được 
anh em đồng nghiệp thương mến 
chỉ dẫn đua theo các anh em xếp 
tài. Tôi còn nhớ buổi tối khoảng 
19 giờ chúng tôi tập trung khoảng 
4 - 5 xe và tự anh em sắp xếp ai 
đi trước, ai sau bởi vì nơi đó không 
phải điểm tiếp thị của công ty. Lúc 
các xe chạy đón khách còn một 
mình tôi được đôn lên tài nhất, 
nhưng tôi nào biết, thấy mọi người 
đi mất tiêu tôi buồn quá cũng chạy 
xe đi luôn. Anh em trở về không 
thấy tôi ở đó bèn gọi điện hỏi 
thăm tôi đã chở khách đi đâu, tôi 
bảo mọi người đi hết vắng hoe tôi 
ở lại làm gì, tự đánh xe không đi 
rồi, ai nấy đều bật cười cho cái sự 
“lúa” của tôi, gọi tôi về cho lên… 
tài nhất. Vào cùng đợt với tôi còn 
có 5 người khác nhưng có người 
chạy lỗ, có người bị va quẹt… từ 
từ họ nản, không vượt qua được 
những khó khăn ban đầu, họ “lăn” 
ra khỏi công ty, còn mỗi mình tôi 
trụ lại đến hôm nay. 

Lái cho Vinasun là lựa 
chọn đúng
    Chạy quen dần tôi thích nhất là 
mỗi ngày được khám phá những 
điều mới mẻ, gặp được nhiều người 
mới, nghe được những câu chuyện 
mới lạ, thời sự. Tôi cũng được đi 
nhiều nơi, khám phá những khu 
du lịch mình chưa từng được đặt 
chân đến như khu Bò Cạp Vàng, 

Hồ Tràm… Ngoài ra, tôi còn được 
trải nghiệm đong đầy kỷ niệm với 
những mối khách quen, tôi có một 
chị khách mối thân thiết được 
mấy năm nay bắt đầu từ một sự 
cố đón… nhầm người. Số là lần đó 
thông qua tổng đài tôi đón chị từ 
Đồng Nai lên Bình Dương tham 
gia một cuộc hội thảo. Chị dặn tôi 

chờ khoảng 2 tiếng, kết thúc hội 
thảo chở chị về lại Đồng Nai sẽ trả 
tiền luôn. Lúc hội thảo tan, người 
ùa ra rất đông, tôi không nhớ rõ 
mặt chị, chỉ nhớ dáng người. Thấy 
có một người cùng dáng dấp với 
chị ấy mở cửa lên xe tôi cứ nghĩ 
là chị. Chị khách kêu tôi đi lên Sài 
Gòn, tôi ngỡ chị đổi ý không về 
Đồng Nai mà lên Sài Gòn có việc. 
Chạy được ½ đoạn đường tổng đài 
gọi cho tôi, lúc này tôi mới biết 
mình rước nhầm người. Tôi phải 
giải thích và xin lỗi chị khách, 
đón một chiếc Vinasun khác cho 
chị. Sau đó tôi vội vã quay về nơi 
tổ chức hội thảo, nơi ấy vắng hoe 
còn mỗi chị đứng chờ tôi. Chị giận, 
tôi xin lỗi kể rõ cái sự nhầm lẫn tai 
hại. Chị ấy vừa bực vừa buồn cười 
vì tôi ngố. Từ đó, chị trở thành 
mối khách quen, đi đâu cũng gọi. 
Ngoài chị ấy, người khách đầu tiên 
của ngày đầu tiên tôi nhận xe kinh 
doanh đến nay vẫn là khách hàng 
thân thiết của tôi. Song song đó, 
tôi cũng có những mối khách quen 
tin tưởng kêu tôi đi đón người nhà, 

đưa rước con đi học, về tính tiền 
sau. 
    Nhờ những mối khách như trên 
tôi mới đảm bảo được doanh thu 
trên 2 triệu đồng/ca, đạt được mức 
ăn chia tối đa. Tổng kết năm 2015 

doanh thu bình quân của tôi đạt 
2.219.000đ/ca. Khách mối tôi có 
được thông qua bạn bè nơi tôi làm 
công nhân giới thiệu, qua cách 
mình phục vụ, tiếp thị. Trung bình 
ngày lên ca có khoảng 1 - 2 cuốc 
khách mối gọi điện đi từ 40 - 50 
km. 
    Tóm lại, lái taxi đã tạo cho gia 
đình tôi một cuộc sống tốt hơn, thu 
nhập tăng gấp 2 lần lương tôi làm 
công nhân, có tiền sửa sang nhà 
cửa mua sắm đồ dùng với tổng số 
tiền khoảng 100 triệu đồng. Hiện 
nay tôi vẫn cố gắng doanh thu trên 
2 triệu đồng/ca, vì tôi phải kiếm 
đủ tiền lo cho hai con. Vợ bị bệnh 
tim ra đi sớm, tôi phải có trách 
nhiệm lo cho con đàng hoàng, con 
trai tôi năm nay đã 17 tuổi đang 
học lớp 12, con gái mới vào lớp 
1, cả hai đứa đang tuổi ăn học. 
May mà lái taxi cũng có thu nhập 
khá, mỗi tháng tôi kiếm được từ 
10 - 12 triệu đồng cũng đủ lo cho 
hai cháu. Ngoảnh đầu nhìn lại, 
tôi cảm thấy về lái cho Vinasun là 
một lựa chọn đúng 

Trương Hiếu - Đội trưởng đội ĐN1:

         Anh Linh hiền, thật thà, đạo đức tốt. Anh luôn nghiêm chỉnh chấp 
hành quy định công ty. Với đồng nghiệp anh rất hòa nhã, không mích lòng 
ai, sống tốt, được đồng nghiệp thương mến và chia sẻ về  hoàn cảnh đơn 
chiếc một mình nỗ lực nuôi con của anh. Anh cũng là người có doanh thu 
đạt ở mức ổn định, không cao cũng không thấp, vừa đạt ngưỡng sở hụi yêu 
cầu của công ty.

“

“ Tôi thích nhất lái taxi là mỗi ngày tôi được khám phá những 
điều mới mẻ, gặp được nhiều người mới, nghe được những câu 
chuyện mới lạ, thời sự. Tôi cũng được đi nhiều nơi, khám phá 
những khu du lịch mình chưa từng được đặt chân đến.
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Anh ba Võ Quốc Toàn 
(Tài 7366, đội 71, chi 
nhánh 12): Chạy taxi 
khỏe hơn làm bảo vệ
    Em trai tôi - Võ Thành Tâm, 
lái Vinasun 2 năm, nó thấy có ăn 
nên rủ tôi qua. Tháng 9/2012 tôi 
mới về làm cho Vinasun. Khi mới 
qua công ty, tôi có ưu thế hơn đồng 
nghiệp mới khác chút ít là có em 
trai chỉ dẫn. Tuy vậy lúc đầu tôi 
cũng bị doanh thu đè bẹp, tôi phải 
ráng “ngoi” lên từ từ, rồi quen dần, 
giờ vấn đề đó không còn quan 
trọng nữa. Bây giờ tôi thường chạy 
đến 23 giờ là thấy đuối, phải nghỉ 
ngơi lấy sức để còn làm việc lâu 
dài. Tôi chủ yếu chạy điểm tiếp 
thị, khách quen, hôm nào cần 
đi đâu xa người ta gọi trước cho 
mình. Nhờ lượng khách quen 
chiếm khoảng 50% trong ca kinh 
doanh nên tôi cũng đỡ vất vả. Bây 
giờ khi Vinasun App hoạt động tôi 
còn chạy khỏe hơn nữa, không 
còn tình trạng đồng nghiệp tranh 
giành khách cãi nhau khi đài phát 
điểm qua bộ đàm, xe chạy đến 
đâu chọt App lấy khách đến đó.   
Tôi không phải là người chạy 
giỏi, lái xe xuất sắc. Năm 2015 
doanh thu bình quân của tôi là 
2.207.000đ/ca, nhưng do thường 
xuyên tăng ca nên thu nhập hiện 
nay của tôi đạt từ 10 - 12 triệu 
đồng/tháng, trung bình mỗi tuần 
tôi tăng từ 1 - 2 ca. Tôi siêng tăng 
ca như vậy cũng vì cuộc sống cơm 
áo gạo tiền, vợ chồng tôi phải lo 
nuôi con trai 7 tuổi, rồi tiền chi 
tiêu trong gia đình, tiền thuê nhà, 
điện nước,v.v… Vợ tôi thu nhập 
mỗi tháng chỉ khoảng 4 triệu, tôi 
không cố gắng kiếm tiền kinh tế 
sẽ chật vật. Nhưng nếu như so 
với thời tôi còn làm bảo vệ, thì 

giờ khấm khá hơn, sống thoải 
mái hơn. Chẳng những vậy, chạy 
taxi cũng thích hơn làm bảo vệ. 
Trước kia hở chút là bị sếp la, làm 
gì cũng bị soi rất áp lực, còn lái 
taxi có chạy thì có tiền, không 
chạy ngáp gió đông, công việc tự 
do tự tại, rất hợp với cái chân hay 
đi của tôi. Nói chung, nghề này 
sống tốt hơn so với những nghề lao 
động chân tay khác. Nhiều bạn 
bè làm bảo vệ chỗ tôi qua đây lái 
cũng gần 10 người, tôi cũng kêu 
em trai thứ 4 đang làm công nhân 
ở Long An học bằng lái xong vào 
Vinasun lái xe luôn. Sắp tới, nó và 
đứa em họ sẽ cùng gia nhập ngôi 
nhà chung Vinasun. Như vậy, nhà 

tôi có 5 anh chị em, trừ chị hai ra 
4 anh em trai chúng tôi đều lái xe 
cho Vinasun. Anh em làm chung 
hãng cũng thuận tiện lắm, người 
này bận hay xuống ca khách thảy 
qua cho người kia chở.

Em thứ năm Võ Thành 
Tâm (Tài 5675, đội 74, chi 
nhánh 5): Cuộc sống tốt 
hơn từ khi lái taxi 
    Ba anh em tôi trước đây làm bảo 
vệ ở khách sạn tại Q.1, tôi làm 
hơn 4 năm, bạn làm cùng nghỉ 
việc đi lái taxi Vinasunn nó về nói 
thu nhập rất khá. Bên cạnh đó, 
các anh điều hành điểm tiếp thị 
Vinasun nơi tôi đang làm bảo vệ 

Hơn 4 năm làm bảo vệ tại một khách sạn lớn tại Q.1, ba anh 
em Võ Quốc Toàn lần lượt xin vào Vinasun. Tháng 7/2010 em 
trai Võ Thành Tâm vào trước… dò đường, thấy chạy taxi sống 
được, Tâm rủ anh trai Võ Quốc Toàn chuyển qua vào tháng 
9/2012. Đến tháng 2/2014 người em út Võ Quốc An cũng 
được đưa vào công ty. Cả ba anh em Toàn làm việc đều tốt, 
đạt mức doanh thu trên 2 triệu đồng/ca. Năm 2015, ba anh 
em anh Toàn được bình chọn danh hiệu lái xe có nhiều người 
thân làm việc tại công ty.

THU NGÂN

Ba anh em họ Võ
            rủ nhau lái taxi

Anh ba Võ Quốc Toàn
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cũng khuyến khích tôi đi lái taxi, 
tháng 7/2010 tôi xin vào Vinasun. 
Tuy rằng là lính mới nhưng tôi 
không đơn độc “chiến đấu” một 
mình mà có rất nhiều chiến hữu 
làm bảo vệ đi lái taxi trước đó hỗ 
trợ giúp đỡ, các anh điều hành 
khuyến khích ủng hộ. Những ngày 
đầu doanh thu thấp lè tè, xuống ca 
ban chỉ huy đội an ủi, động viên 
cố gắng, thời gian sau chạy quen 
thu nhập sẽ tươi sáng hơn. Được 
sự ủng hộ của nhiều người, tôi cảm 
thấy ấm lòng và cứ thế cố gắng, 
mức thu nhập cũng tăng dần. 
Trước đây làm bảo vệ lương tôi 
hơn 2 triệu đồng, cộng các khoản 
cũng được 4 - 5 triệu, nhưng tôi 
không được ký hợp đồng hay đóng 
bảo hiểm, thu nhập chỉ đủ ăn 
qua ngày. Qua Vinasun đúng như 
những gì bạn bè nói trước đó, thu 
nhập của tôi tăng gấp 2 lần mức 
lương cũ, doanh thu trên 2 triệu 
đồng/ca, mỗi tháng tôi kiếm được 
trung bình từ 8 - 9 triệu đồng. Làm 
có tiền tôi cũng phụ giúp được ba 
mẹ, mua sắm được đồ dùng trong 
gia đình, cuộc sống cũng thoải 
mái hơn xưa. Tôi chưa có gia đình 
ở cùng với ba mẹ ở Long An, ngày 
lên ca tôi từ Long An chạy đến 
đội ở Trần Xuân Soạn, Q.7, hơi 
xa nhưng mình không mất chi phí 
thuê nhà. Về nhà phụ giúp được 
cha mẹ cái gì tôi đều làm, có lúc 
xuống ca tôi khỏe cũng đi phụ việc 
đồng áng như giúp đắp bờ ruộng 
cho ba. Năm nay tôi đã 28 tuổi, ba 
mẹ cũng mai mối giới thiệu bạn 
gái để tôi quen nhưng có lẽ duyên 
chưa đến. 
    Ở khách sạn cũ tôi làm, đội 
bảo vệ các anh cũng như tôi bỏ đi 

Em thứ năm Võ Thành Tâm 

Em út Võ Quốc An

qua Vinasun 
nhiều lắm. 
Sau thời gian 
làm việc 
hầu như ai 
nấy cũng 
đều thích 
nghi tốt và 
hài lòng với 
công việc 
của mình, 

thoải mái và thu nhập cũng khá, 
không gò bó. Ông anh con của cô 
tôi cũng bỏ làm bảo vệ và hiện 
đang lái ở Vinasun nhưng thuộc 
đội ở khu vực quận Gò Vấp vì anh 
ấy đang ở đó, đi làm cho tiện. 
Thấy ở Vinasun sống được tôi cũng 
giới thiệu mấy đứa bạn 
ở xóm vào làm. Thằng 
bạn tên Lộc của tôi nó 
đang làm ở tiệm vàng 
lương khoảng 5 triệu 
đồng/tháng cũng được 
tôi rủ sang. Nó làm mà 
khoái lắm, nó bảo thời 
gian thoải mái, được đi 
đây đi đó, có tiền. Nó 
cũng nhiệt huyết như 
tôi lúc mới vào nghề, 
chạy sáng đêm me ở 
vũ trường, quán bar. 
Tôi thì bây giờ có kinh 
nghiệm, thường chạy 
điểm tiếp thị, chạy đến 
23 giờ tôi về điểm tiếp 
thị ở khách sạn nằm nghỉ, nếu 
có khách gọi thì đi tiếp. Ca kinh 
doanh trong ngày tôi cũng nhờ 
nhiều vào khách mối, đi đâu xa họ 
gọi trước cho mình. Hiện nay, với 
cách sử dụng phần mềm Vinasun 
App cũng tạo điều kiện dễ dàng 
cho tôi trong việc đón rước khách, 
nó thật tiện lợi cho lái xe.

Em út Võ Quốc An (Tài 
3588, đội 74, chi nhánh 5): 
Tôi chỉ thích chạy taxi
    Tôi vào Vinasun muộn nhất so 
với 2 anh trai: tháng 2/2014, và 
tôi cũng từ “lò” bảo vệ chuyển 
qua. Lúc đầu vào tôi nhờ anh trai 
hỗ trợ chỉ dẫn đường đi, nạp vào 

300.000đ - 400.000đ tiền điện 
thoại nhanh chóng hết veo vì gọi… 
cho anh trai hỏi đường nhiều quá. 
Tài xế mới bây giờ vào công ty 
sướng hơn tôi bởi taxi mình bây 
giờ gắn App, đường sá được chỉ 
dẫn kỹ càng, lái xe không biết 
đường cũng chạy được. 
    Ngày đầu tiên tôi xuống ca tôi 
lời được 85.000đ, từ đó đến nay 
chưa bao giờ bị lỗ. Trong ca kinh 
doanh, doanh thu tôi chạy từ điểm 
tiếp thị chiếm 30 - 40%, số còn 
lại me chờ nổ điểm qua App, 
bây giờ có App khỏe hơn, chạy 
có doanh thu cao hơn, khỏi chạy 
nhanh đua điểm rất nguy hiểm. 
Nhờ vậy mỗi tháng tôi kiếm được 

8 - 9 triệu đồng, phụ giúp cha mẹ 
tôi cũng dư chút ít để dành. Tôi 
dự định dịp Tết sẽ cố gắng chạy. 
Đối chiếu Tết năm trước, tôi nghĩ 
năm nay thắng Tết thu nhập cũng 
tương đương năm cũ, khoảng 13 - 
14 triệu đồng.  
    Tóm lại, lái taxi nói sung sướng 
thì không, cũng cực lắm, nhiều lúc 
bận khách 3 - 4 giờ chiều tôi ăn 
cơm trưa là chuyện thường. Cực 
vậy nhưng tôi thích vì được đi đây 
đó, được nói chuyện với nhiều 
người, chạy có tiền, công việc 
không bị ràng buộc kiểm soát, thời 
gian lại thoải mái. Bây giờ kêu tôi 
làm gì tôi cũng không làm, chỉ 
thích chạy taxi thôi 
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    DẤU ẤN TAXI VINASUN
    Ngày 17/1/2003, thương hiệu Taxi Vinasun 
chính thức khai trương với số lượng xe ban đầu là 
27 chiếc. Ra đời đúng vào lúc nhu cầu sử dụng 
dịch vụ taxi đang có xu hướng gia tăng nên Công 
ty đã có những bước phát triển nhanh chóng. 
Đến cuối năm 2005, số lượng xe của Công ty đã 
tăng lên 670 chiếc, địa bàn hoạt động chính là 
thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 6 tháng sau, cùng 
với việc tăng vốn điều lệ lên 16 tỷ đồng, số lượng 

xe của Công ty đã tăng lên 1.085 chiếc. Năm 
2007 địa bàn hoạt động của Công ty mở rộng 
sang tỉnh Bình Dương, năm 2008 phát triển sang 
tỉnh Đồng Nai và năm 2010 là thành phố Vũng 
Tàu và Đà Nẵng. Số lượng xe taxi cũng liên tục 
tăng qua các năm. Hiện nay, Công ty đã phát 
triển đội xe lên gần 6.000 chiếc và hoạt động tại 
5 tỉnh, thành tại phía Nam.
    Từ một doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ khiêm 
tốn (8 tỷ đồng), đến nay Công ty đã được xếp 

    “Tự hào Việt Nam” là ấn phẩm đặc biệt của TC Thi đua Khen thưởng thuộc Ban Thi đua 
Khen thưởng Trung ương nhằm tôn vinh những đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất 
sắc được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ khen tặng trong năm 2015, trong đó có tập thể 
Công ty CP Ánh Dương Việt Nam và cá nhân ông Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành được tặng 
Huân chương Lao động hạng Ba.
    Ấn phẩm dành 6 trang (371-376) để giới thiệu về Công ty. Xin trân trọng giới thiệu.

Ra đời từ năm 1995 và chính thức đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh taxi từ năm 2003, đến nay 
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã trở thành một doanh nghiệp dịch vụ taxi có uy tín 
và chất lượng hàng đầu tài Việt Nam. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch 
chứng khóan thành phố Hồ Chí Minh - mã VNS. Sự thành công của Công ty đã minh chứng rõ 
nét rằng chỉ cần dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi con đường kinh doanh đã chọn thì mọi 
khó khăn, thử thách sẽ nhường chỗ cho sự thành công.

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
NỖ LỰC TRỞ THÀNH HÃNG TAXI HÀNG ĐẦU 

TẠI VIỆT NAM

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

TẠP CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
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hạng 299 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam với doanh thu năm 2015 đạt gần 4.000 
tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ nhân viên tăng từ 100 
người vào năm 2003 lên 16.312 người trong năm 
2015 (trong đó có 13.062 nhân viên lái xe).
Với sự cố gắng, chung tay xây dựng ngôi nhà 
chung của các thành viên, Vinasun Taxi đã đạt 
được nhiều thành tích đáng tự hào: Dịch vụ được 
hài lòng nhất, thương hiệu uy tín - Trusted Brand, 
Thương hiệu chứng khoán uy tín, Top 100 Thương 
hiệu hàng đầu Việt Nam, Cup Topten sản phẩm 
/ dịch vụ ưu tú Hội nhập WTO, Doanh nghiệp 
ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại tiêu biểu, 
Doanh nghiệp luôn được xếp hạng cao trong 
V1000 - TOP 1000…
    Những con số đầy ý nghĩa này là minh chứng 
sống động nhất cho sự trưởng thành và lớn mạnh 
nhanh chóng của thương hiệu Taxi Vinasun. 
Đương nhiên, chặng đường Taxi Vinasun đã đi 
qua không đơn thuần chỉ có thuận lợi và thành 
công. Để đạt được những kết quả tốt đẹp như 
hiện nay, doanh nghiệp đã phải nỗ lực vượt qua 
không ít khó khăn.

    KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
    Khó khăn đầu tiên đó chính là sự cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp kinh doanh taxi ngày càng 

gay gắt, trong đó có tình trạng xe nhái thương 
hiệu nổi tiếng. Điều này vừa làm ảnh hưởng tới 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vừa 
đánh mất niềm tin của người tiêu dùng vào những 
hãng taxi hoạt động chân chính, chuyên nghiệp. 
Để giảm thiểu việc taxi nhái làm ảnh hưởng đến 
thương hiệu Vinasun, Ban lãnh đạo Công ty đã 
thay đổi “Hệ thống nhận diện thương hiệu” về 
logo, hình ảnh nhận diện đặc trưng của xe. Qua 
đó đã giúp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu 
đặc trưng riêng của doanh nghiệp, đem đến cho 
khách hàng sự bảo vệ và phục vụ tốt nhất nhằm 
khẳng định vị thế thương hiệu taxi hàng đầu Việt 
Nam.
    Trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, tình trạng 
biến động giá xăng dầu cũng gây khó khăn rất 
nhiều trong việc điều chỉnh giá cước vận tải. Đối 
phó với tình trạng này Công ty đã đưa ra nhiều 
biện pháp hỗ trợ lái xe kịp thời để họ an tâm 
kinh doanh. Bên cạnh đó, theo bà Đặng Thị Lan 
Phương - Tổng Giám đốc Công ty, để nâng cao 
chất lượng phục vụ, Vinasun đã không ngừng cải 
tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng nhiều 
hình thức mới, hiện đại như: Cung cấp cho khách 
hàng hình thức thanh toán trả sau linh hoạt riêng 
cho hộ gia đình hay doanh nghiệp để đáp ứng tốt 
nhất các nhu cầu của khách hàng. Khách hàng 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
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có thể đón xe thông qua tổng đài Vinasun 38 27 
27 27 hoặc tại các điểm tiếp thị của Công ty có 
nhân viên điều hành phục vụ khách 24/24; được 
hỗ trợ tìm hành lý để quên trên xe. Ngòai ra, 
Vinasun còn có các dịch vụ: Gọi trực tiếp cho tài 
xế, liên kết với các chương trình sự kiện mang 
tầm cỡ thế giới trong việc đưa đón theo lộ trình 
dành cho hàng trăm khách hàng nước ngòai đến 
công tác tại Việt Nam; lắp đặt màn hình LCD 
trên xe, liên kết với Vinaphone hỗ trợ khách 
hàng trả sau của Vinaphone gọi vào tổng đài của 
Vinasun Taxi được miễn phí, liên kết với Ngân 
hàng Vietinbank cung cấp dịch vụ trả tiền cước 
taxi trực tuyến bằng thiết bị thanh toán (POS) cho 
các loại thẻ ATM…Tất cả những đổi mới trên đều 
dựa trên mong muốn đáp ứng 
tốt nhất mọi nhu cầu của khách 
hàng, giúp khách hàng có được 
sự thuận tiện và hài lòng nhất khi 
sử dụng dịch vụ taxi của Công ty.
    Cũng phải khẳng định rằng, 
để có được vị thế như hiện nay 
là do ban lãnh đạo doanh nghiệp 
đã luôn vững tay chèo lái, năng 
động và nhạy bén nắm bắt tình 
hình thị trường, lường trước nguy 
cơ, thách thức và biết tận dụng, 
nắm bắt cơ hội để vận dụng một 
cách hiệu quả vào tình hình thực 
tế của doanh nghiệp. Đầu tiên 
là công tác quản trị của doanh 
nghiệp liên tục đổi mới để nâng 
cao chất lượng và hiệu quả điều 
hành. Ban lãnh đạo Công ty đã 
giữ vững và mở rộng thị trường 
kinh doanh; sử dụng linh hoạt 
vốn, ưu tiên tập trung vốn cho các hoạt động 
trọng tâm; củng cố và kiện toàn bộ máy hoạt 
động một cách năng động và linh hoạt; nâng cao 
năng lực quản lý, quản trị các nguồn lực qua việc 
xây dựng văn hóa Vinasun, cơ chế đào tạo, thu 
nhập; đồng thời mở rộng liên doanh, liên kết với 
các đối tác chiến lược; tiếp tục khẳng định và 
nâng cao thương hiệu, hình ảnh Công ty ở thị 
trường trong nước và khu vực; duy trì tình trạng 
tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các 

công cụ quản trị rủi ro tài chính.
    Công tác kinh doanh tiếp thị được đẩy mạnh, 
trọng tâm là củng cố và phát triển các điểm kinh 
doanh mới, chú trọng đến các khu dân cư, cao ốc 
văn phòng, khách sạn, nhà hàng…tạo thành một 
hệ thống mạng lưới phục vụ bao trùm các tuyến 
đường trên các địa bàn kinh doanh. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng thường xuyên nghiên cứu các 
địa bàn mới nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng địa 
bàn hoạt động.
    Tổ chức bộ máy Công ty có sự quản lý, phân 
cấp ủy quyền và tự chịu trách nhiệm cho các 
phòng - ban chủ động thực hiện nhiệm vụ mang 
tính chuyên nghiệp cao. Công ty đã nghiên cứu 
tổ chức, sắp xếp lao động một cách hợp lý, khoa 

học để phát huy tốt nhất năng lực của từng lao 
động ở từng vị trí làm việc. Để người lao động 
yên tâm, gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình 
cho doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn bảo đảm 
việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho họ. 
Lãnh đạo Công ty phối hợp chặt chẽ với các tổ 
chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao 
động sản xuất để động viên CBCNV hoàn thành 
tốt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Công ty cũng 
thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người 
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lao động. Toàn bộ CBNV đều được ký hợp đồng 
lao động, ký thỏa ước lao động tập thể và được 
đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Ngoài ra, 
Công ty còn thực hiện tốt các chế độ phúc lợi 
cho người lao động như: Tăng lương cho toàn bộ 
nhân viên trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao, 
trợ cấp tiền ăn trưa cho công nhân viên, khám 
sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức cho nhân 
viên đi nghỉ mát, chăm lo chính sách cho nhân 
viên hưu trí…

    DOANH NGHIỆP GIÀU TRÁCH NHIỆM
    Song song với các hoạt động kinh doanh, Công 

ty luôn chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp với cộng đồng và coi đây là 
một việc làm thường xuyên. Từ khi thành lập đến 
nay, Công ty đã đóng góp khoảng 20 tỷ đồng cho 
công tác xã hội từ thiện, như: Tài trợ làm đường 
bê tông, xây cầu nông thôn, xây tặng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương, cứu trợ nạn nhân thiên tai 
bão lụt. Tài trợ các hoạt động phục vụ cộng đồng 
ở hai lĩnh vực chính là y tế và giáo dục: Khám 
bệnh cấp thuốc miễn phí vùng sâu vùng xa, góp 
kinh phí 700 triệu đồng xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội tại Bệnh viên Nhi Đồng 2, đóng 
góp 3 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng 

Tháp…); Quỹ học bổng Vinasun cấp 
học bổng thường xuyên cho sinh viên 
nghèo trị giá hơn 500 triệu đồng/ năm; 
từ năm 2010 - 2014 đã đóng góp 1,712 
tỷ đồng vào Quỹ Khuyến học Nguyễn 
Sinh Sắc - Đồng Tháp. Nhiều năm qua, 
Công ty luôn tích cực ủng hộ chương 
trình vì biển đảo (năm 2012: 300 triệu 
đồng; năm 2014: 7 tỷ đồng). Đặc biệt, 
ngay sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn 
khoan HĐ 981 ra quần đảo Trường Sa, 
ngày 17/05/2014, Công ty đã tổ chức 
quyên góp số tiền 7 tỷ đồng để cùng 
báo Tuổi Trẻ tài trợ 12 tỷ đồng trang bị 
tàu tuần tra cao tốc cho Lực lượng Cảnh 
sát biển Việt Nam.

    PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
    Là một doanh nghiệp ngoài nhà nước 
nhưng Công ty Cổ phần Ánh Dương 

Ông Tạ Long Hỷ - Phó TGĐ Thường trực - GĐ Vinasun Taxi 
tặng phần quà trung thu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh 

khó khăn
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