
 

	

PHẢN HỒI CỦA GRAB VIỆT NAM 
Liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

giữa Vinasun và Grab Việt Nam 
 

Thông tin cập nhật vào lúc 11h45 ngày 07/03/2018 
Quyết định hôm nay là một động thái tích cực của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án để thu thập thêm thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông 

vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Tòa án ghi nhận rằng Grab Việt Nam đã cung cấp tất cả tài liệu và chứng cứ cần thiết theo yêu 

cầu của Tòa án vào lúc 7h40 sáng hôm nay 07/03/2018, trước thời hạn theo yêu cầu của Tòa là 

8h00 sáng ngày 07/03/2018. Cũng xin lưu ý rằng, trong phiên xử ngày 07/02/2018, Tòa cũng yêu 

cầu Vinasun cung cấp chứng cứ cần thiết và hợp lệ để chứng minh cho các cáo buộc của đơn vị 

này. Hôm nay, Tòa cũng xác nhận, Vinasun chưa nộp bổ sung bất cứ tài liệu nào theo yêu cầu 

của Tòa. 

 

Rõ ràng những cáo buộc mà Vinasun đưa ra trong vụ kiện này đều không có gì mới mẻ. Trong 

một thời gian dài, Vinasun đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chính phủ chấm dứt đề án thí 

điểm. Tuy nhiên, Chính phủ đã khuyến khích Vinasun nắm bắt, tận dụng công nghệ và đổi mới, 

đồng thời, hợp tác cùng các đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối như Grab Việt Nam để thực hiện 

chương trình mà quốc gia hướng tới - nền công nghiệp 4.0. Trước phản hồi tích cực của Chính 

phủ đối với việc ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, Vinasun lại đã tiếp tục đưa vụ việc 

ra tòa và cung cấp các luận điểm sai lệch này nhằm tác động đến quyết định của Chính phủ với 

mục đích không cho gia hạn đề án thí điểm và điều này vô hình chung gây áp lực tới quá trình 

xây dựng chính sách của Chính phủ nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho nền công nghiệp 4.0. 

 

Trên thực tế, vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý kéo dài thời hạn thí điểm ứng 

dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng. Đây 

là minh chứng rõ ràng và mạnh mẽ nhất thể hiện sự ghi nhận của Chính phủ đối với những đóng 

góp tích cực mà dịch vụ kết nối vận tải thông qua ứng dụng di động mang lại cho người dân, đối 

tác tài xế, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.  

 

Xây dựng các khuôn khổ pháp lý và quản lý đối với dịch vụ xe hợp đồng điện tử là một công việc 

phức tạp và đòi hỏi sự suy xét cẩn trọng trên nhiều phương diện. Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực 

đồng hành với các cơ quan quản lý tìm ra giải pháp mang lại lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên 

liên quan, đặc biệt là lợi ích chung cho cộng đồng. 



 

	

 

Chúng tôi khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ uy tín và quyền lợi hợp pháp của mình trước những 

cáo buộc vô căn cứ từ phía Vinasun. 

 

Giả định và khi phiên tòa mở lại, chúng tôi tự tin rằng sẽ giành phần thắng trong vụ kiện này, bởi 

mọi hoạt động của Grab Việt Nam luôn tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao và luôn thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thuế với nhà nước, như xác nhận bởi các cơ quan quản lý thuế. Đồng thời, hoạt động 

kinh doanh của chúng tôi luôn được xây dựng trên tiêu chí đặt khách hàng lên hàng đầu. 

 

Trong khi phiên tòa bị tạm đình chỉ, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung đổi mới, sáng tạo dựa trên nền 

tảng công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng nhằm mang 

đến lợi ích tốt nhất cho người dân Việt Nam. 

 

Trân trọng, 

Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam 


