
Work
Kết nối cùng

for 



VỀ GRAB

#1 Ứng dụng điện thoại di động phổ 
biến nhất Đông Nam Á 

>1 Tỷ USD vốn đầu tư
>24 triệu Lượt tải về
500,000+ Tài xế

31 Thành phố
6 Quốc gia 
7 Sản phẩm
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LỜI HỨA CỦA GRAB

Quy trình đăng ký nghiêm ngặt để trở thành tài xế
• Lý lịch tư pháp
• Đủ điều kiện Sức khoẻ
• Tổ chức đào tạo cho tài xế

Hệ thống đánh giá tài xế thông qua việc chấm sao
• Loại ra các tài xế không đủ tiêu chuẩn thông qua việc đánh giá này của khách hàng

Hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp
• Đường dây nóng 24/24
• Bảo hiểm cho hành khách / tài xế  - lên đến 500triệu cho một tại nạn 

Các tính năng hành trình an toàn
• Chia sẻ hành trình với người thân (Share My Ride)  - Cả khách và Tài xế

Để có nền tảng an toàn nhất cho cả lái xe và hành khách

triệu 
USD

Là số tiền Grab dành ra hàng năm để cải tiến dịch vụ, 
nâng cao khả năng AN TOÀN cho tài xế và khách hàng6



VIỆT NAM

ü Giá tính theo 
km

ü Hãng taxi 
hợp tác với 
Grab

ü Tài xế được 
lựa chọn, 
kiểm tra

ü Giá cố 
định 
(được 
báo 
trước)

ü Sự đa 
dạng về 
chủng 
loại xe

ü Phương 
thức mới 
cho dịch vụ 
xe truyền 
thống 

ü Giải pháp 
cho các khu 
vực bị ách 
tắc

ü Dịch vụ 
chuyển 
phát bưu 
kiện theo 
yêu cầu

Các dịch vụ được áp dụng tại Việt Nam

Lợi ích
ü Hiệu quả – Phân bổ cuốc xe cho các tài xế ở gần nhất
ü Minh bạch – Biên lai điện tử được gửi đến email khách hàng khi kết thúc chuyến đi.

chi tiết cụ thể về tài xế, số xe, số tiền, điểm đi, điểm đến, thời gian đi, thời gian đến.
ü An toàn - xe được bảo hiểm đầy đủ, giấy phép lái xe, quy trình sàng lọc có hệ thống
ü Lựa chọn dịch vụ – GrabCar, GrabBike, GrabTaxi, GrabExpress, GrabTỉnh, Grab for

Work

ü Doanh 
nghiệp sử 
dụng phục 
vụ cho công 
việc

ü Giá cước 
trọn gói (2 
chiều)

ü Xe 4 chỗ & 
7 chỗ



Về
GRAB FOR WORK



SỰ KHÁC BIỆT CỦA Grab for Work

Phương tiện di chuyển hiện nay Grab for Work

• Phải có thẻ taxi/ voucher taxi/ tiền mặt
• Phải nhớ mã code
• Lưu lại hoá đơn giấy (có thể bị mất, phai 

màu)
• Không minh bạch, có thể phải trả nhiều 

tiền hơn thực tế

• Gọi tổng đài
• Xếp hàng
• Vẫy xe trực tiếp
• Chỉ áp dụng cho xe taxi

ü Chỉ 1 cú chạm trên ứng dụng Grab

ü Sử dụng cho cả 2 sản phẩm GrabCar 
& Grab Bike

• Tổng hợp hoá đơn giấy thủ công 
• Ghi nội dung chi tiết cho mỗi chuyến đi

ü Không cần thẻ 
ü Thanh toán trực tiếp vào tài khoản 

doanh nghiệp
ü Hoá đơn điện tử 
ü Số tiền minh bạch, cố định

ü Tất cả hoá đơn với thông tin chi tiết 
được gửi vào hòm thư của doanh 
nghiệp

GỌI XE

THANH TOÁN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(BÁO CÁO)
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Chi phí
Giá của Grab có rẻ hơn 

các dịch vụ chúng tôi 
đang dùng không?

Quản lý chuyến đi
Báo cáo chuyến đi của 
Grab có chi tiết không? 

Việc kiểm tra có dễ 
dàng không?

Tiện sử dụng
Dịch vụ của Grab có 
tiện dụng cho nhân 

viên của chúng tôi sử 
dụng không?

Hoá đơn thuế
Grab có thể cung cấp 
Hoá đơn VAT không?
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Grab for Work có đáp ứng nhu cầu di chuyển cho công ty bạn?

CÓ
Giá của GrabCar thông 
thường rẻ hơn 20% so 

với giá taxi thông 
thường

CÓ
Báo cáo chuyến đi của 

Grab rất chi tiết:
- Tên của hành khách
- Điểm đón/ Thời gian đón
- Điểm dừng/ Thời gian 
dừng
-Khoảng cách, giá tiền
- Kiểm tra trực tuyến

CÓ
Nhân viên của bạn chỉ 

cần đặt xe trên ứng dụng 
Grab

- Không cần mang theo thẻ taxi-
- Không cần nhớ mã số thẻ
- Không cần lấy hoá đơn sau mỗi 
chuyến đi
- Hóa đơn điện tử

CÓ
Grab sẽ cung cấp cho 
Công ty Hoá đơn VAT 
mỗi tháng, dựa trên số 
tiền sử dụng thực tế 



Cước phí

Chi phí đi trong nội thành TP Hồ Chí Minh

Loại xe Giá mở cửa Các km tiếp theo
GrabCar – 4 chỗ 20.000đ / 2km 10.000đ /1km
GrabCar – 7 chỗ 24.000đ / 2km 12.000đ /1km
GrabBike 12.000đ / 2km 3.800đ / 1km

Không tính phí chờ

Grab Tỉnh Giá tối thiểu
cho 30km đầu 

Các km tiếp theo

Giá cước 570.000đ 11.700đ /1km
Thời gian chờ 20.000đ / 30 phút
Giá hiển thị là bao gồm cho 2 chiều 

Chi phí đi từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh lân cận

Note: Khi đặt Grab Tỉnh, hành khách nhớ ghi phần “Ghi chú cho Tài xế” là yêu cầu xe 4 chỗ hay 7 chỗ
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MẪU BÁO CÁO SAO KÊ CHUYẾN ĐI

• Báo cáo dạng PDF hoặc Excel
• Báo cáo cho toàn công ty hoặc cho mỗi nhân viên
• Thông tin chi tiết: Người đi, Địa chỉ đi, Địa chỉ đến, Thời gian đi, Thời gian đến, Khoảng cách, Giá tiền (đã bao gồm VAT) 

Định dạng Excel (CVS)

Định dạng PDF

Nguyễn Minh 
Tâm
(VN547)



TIỆN LỢI CHO NHÂN VIÊN

Đặt xe trên ứng dụng Hoá đơn điện tử gửi về email
hoặc
Xem thông tin chuyến đi trực tuyến

Không cần mang thẻ taxi
Không cần lấy hoá đơnGiảm thủ tục giấy tờ à Tăng năng suất lao động



HOÁ ĐƠN VAT

Từ ngày 1 đến ngày 3: Doanh nghiệp kiểm tra nếu báo cáo có thông tin sai sót à yêu cầu Grab kiểm tra lại

Bắt đầu sử dụng 
dịch vụ Ngày 1

Tận hưởng các chuyến đi 
của Grab

Báo cáo sao 
kê chuyến đi

Tiếp tục đặt xe của Grab 
cho hoạt động doanh nghiệp

Ngày 10Ngày 3 

Hoá đơn VAT Hạn thanh toán
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Phương thức thanh toán

Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiệp (Trả trước) Hoá đơn trực tiếp hàng tháng (Trả sau)

Sử dụng khi nào? • Khi Doanh nghiệp CÓ thẻ tín dụng • Khi doanh nghiệp KHÔNG CÓ thẻ tín dụng 

Cách sử dụng • Doanh nghiệp tự cài đặt  ‘Thẻ tín dụng’ cho tài 
khoản của mình trên www.hub.grab.com

• Doanh nghiệp đề nghị Grab cung cấp một hạn 
mức tùy theo nhu cầu sử dụng của doanh 
nghiệp mỗi tháng

• Doanh nghiệp trao quyền cho nhân viên sử dụng thẻ để thanh toán

• Nhân viên chọn tài khoản ‘Doanh nghiệp’ và hình thức thanh toán bằng thẻ cho mỗi chuyến đi.

Báo cáo và thanh toán • Grab gửi báo cáo chuyến đi và hoá đơn VAT cho doanh nghiệp 

• Không cần thanh toán • Doanh nghiệp thanh toán cho Grab

Tiền cọc • Không có • 10.000.000 VNĐ (tối thiểu)



Hành trình Grab for Work

Nhân viên đi gặp đối tác Đặt chuyến xe sử
dụng tài khoản

“Công Ty”

3 4 5

6 7 8

Bắt đầu chuyến đi Chuyến đi kết thúc
không trả tiền

Không lấy hóa đơn

Hóa đơn hợp nhất được
gửi về email công ty mỗi

tháng

Công ty ký “Hợp Đồng
Dịch Vụ” với Grab

1

Grab sẽ gửi hóa đơn
Thuế mỗi tháng cho
doanh nghiệp

9

Doanh nghiệp thanh
toán hoá đơn cho
Grab

10

Tăng năng suất công
việc – có thể tiếp tục
làm việc khi chờ xe

2

Chọn phương thức 
thanh toán
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MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



Tổng giá trị hóa đơn/ Tháng 
(VND)

Mức giảm giá

>= 7.000.000 3%
>= 20.000.000 5%
>= 35.000.000 10%

• Chỉ áp dụng cho hóa đơn tích lũy trong tháng, không áp dụng trường hợp tích lũy gộp hóa đơn của 2 hoặc 3 tháng;
• Giá trị thanh toán tối thiểu được tính dựa trên các giao dịch thanh toán bằng thẻ VPBank;
• Giá trị giảm giá sẽ được hoàn vào tài khoản thanh toán của KH vào tháng kế tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO CHỦ THẺ DOANH 
NGHIỆP CỦA VPBANK 

Lưu ý:

Trong thời gian từ ngày 14/11/2016 đến 28/02/2017, các chủ thẻ doanh nghiệp của VPBank (VPBiz) sử dụng Grab For Work và thanh
toán dịch vụ bằng thẻ VPBiz sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt từ chương trình hợp tác giữa Grab Taxi và VPBank. Cụ thể như sau:
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Cám ơn

Đăng ký tại https://www.grab.com/vn/work

Liên hệ: 
corpsales.vn@grab.com

GrabTaxi Company Limited
268 To Hien Thanh, Ward 15, District 10, HCMC


