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Sáng nay, 11/06/2018, văn phòng TMA Bình Định tại 75 Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn, Bình Định (Lab 8) 
đã chính thức khai trương. Buổi lễ có sự hiện diện của cô Ngọc Anh, chú Lệ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, chúng ta hân hạnh tiếp đón đại diện các 
trường đại học. Sự có mặt của ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên TMA Bình Định là không thể thiếu.

Trong không khí long trọng và thân mật, chú Lệ không giấu nổi sự xúc động trong lời phát biểu cảm ơn chính 
quyền địa phương và đối tác khi Lab 8 chính thức khai trương và đi vào vận hành, tạo tiền đề cho sự thành 
công của TMA Innovation Park sau này. Trong lời phát biểu phúc đáp, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Hồ 
Quốc Dũng cũng bày tỏ sự vui mừng khi nền công nghệ thông tin tỉnh nhà có cơ hội để tạo bước đột phá khi 
có sự xuất hiện của TMA Bình Định.

Trong ngày làm việc đầu tiên, toàn thể nhân 
viên TMA Bình Định đều được cô Ngọc Anh, 
chú Lệ và Ban giám đốc bắt tay động viên, 
chúc mừng, chia sẻ những định hướng phát 
triển sắp tới. Ở giai đoạn đầu này, TMA Bình 
Định sẽ tập trung vào phát triển dịch vụ phần 
mềm, thu hút nguồn nhân lực chủ yếu ở miền 
Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu 
công nghệ địa phương trên con đường gầy 
dựng sự nghiệp. Theo kế hoạch, năm đầu 
tiên TMA Bình Định tuyển 100 kỹ sư. Dự kiến 
trong 15 năm tới, TMA Bình Định thu hút 
khoảng 2000 nhân tài. 

Việc thành lập TMA Bình Định không chỉ là 
bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển 
của TMA mà còn là cơ hội để TMA đóng góp 
cho phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định cũng 
như ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Chiều 30/5/2018, câu lạc bộ CEO và CTO 
QTSC đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 
5/2018 tại tòa nhà TMA.

Tại đây, các thành viên 2 CLB đã được giới 
thiệu và tham quan TMA Innovation Center 
(TIC) và Network Operation Center (NOC) và 
các kinh nghiệm của TMA về phát triển công 
nghệ mới và bảo mật dữ liệu. Sau đó các 
chuyên gia về Security và các công ty tại QTSC 

Phấn khởi ngày khai trương 
tMa Bình Định

Sinh hoạt
câu lạc Bộ
cEo và cto
tháng 5

Nhịp sống TMA   |
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Ngày 18/5, Lãnh sự quán Úc 
đã tổ chức hội thảo về Hợp 
tác Đại học Việt – Úc với 
sự tham gia của 7 đại học 
Úc và hàng chục đại học 
Việt Nam. Các diễn giả đã 
thảo luận về nhu cầu nhân 
lực của Việt Nam trong 
công nghiệp 4.0 và các mô 
hình hợp tác về đào tạo và 
nghiên cứu khoa học.

TMA được mời tham gia hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với các đại học Úc, 
mô hình đào tạo các công nghệ mới và liên kết R&D.

1. hội thảo image object Detection

2. các hội thảo hot trong tháng 6
Từ 14 – 17h ngày 20 tháng 6 tới đây, tại thư viện Lab 6, 
TMA Innovation Center (TIC) sẽ tổ chức buổi hội thảo đặc biệt với 2 chủ đề: 

   Product Management vs. Project Management
   technical architect vs. Solution architect vs. Enterprise architect

Tham gia buổi hội thảo, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận các kiến thức liên quan như:

   Product Management vs. Project Management

         Why Product Management? (Hong Tran)
         Product Management vs. Project Management – TIC model (Marco Zanchi)
         Understanding Different Aspects In Order To Transform One Project Manager 
         to One Product Manager (Qui Tran)
         Discussion

   technical architect vs. Solution architect vs. Enterprise architect

         Why do we need TA/SA/EA? (Hong Tran)
         Case study of increasing project scope (Trieu Ngo)
         Roadmap to become AWS architect (Minh Ha)
         Discussion

Tiếp đến, từ 14h – 15h30 ngày 22/06, 
tại phòng TIC, TIC sẽ chia sẻ và demo một 
số kết quả R&D mới nhất trong tháng 6

Cụ thể chương trình: 

     2.00-2.30pm:
     Customer micro-segmentation
     (big data)

     2.30-3.00pm: 
     RPA (Robotic Process Automation) & 
     examples (AI/ML, image recognition)

     3.00-3.30pm:
     Building AWS data lake 
     (cloud, big data)

Ngày 7/6, TMA Innovation Center (TIC) 
đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề :”Sự 
phát triển của công nghệ nhận dạng 
đối tượng (Image Object Detection)” với 
diễn giả là ông Maximilian Unfried (giám 
đốc AI, đồng sáng lập Deepgreen) - một 
chuyên gia trong lĩnh vực AI/ML, đồng 
thời là một diễn giả quen thuộc của TMA. 
Buổi hội thảo thu hút được hơn 50 người 
tham dự, trong đó có rất nhiều thành 
viên đến từ các DC khác.

Với mong muốn mang đến một cái nhìn 
tổng quan về các công nghệ hiện tại của 
Image Object Detection, Max đã có một 
buổi thảo luận sôi nổi với TIC. Ngoài 
những kiến thức bổ ích mà Max đã chia 
sẻ, ông còn nhiệt tình góp ý cho các dự 
án về nhận dạng của TIC.

Ngày 16/05/2018 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ, 
đối thoại giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp lĩnh vực CNTT và Vi 
mạch bán dẫn. Buổi gặp gỡ thu hút được sự quan tâm của đại diện các doanh nghiệp 
và đại học tại Tp.HCM để thảo luận các hình thức hợp tác cho Smart City. 

Đại diện Sở Khoa học và Công 
nghệ TP.HCM, Đại học Bách 
Khoa Tp.HCM và công ty TMA 
đã trình bày các mô hình R&D 
và liên kết giữa doanh nghiệp 
và đại học. TMA đã chia sẻ kinh 
nghiệm và kết quả về hợp tác 
R&D với các đại học trong và 
ngoài nước và mô hình TMA 
Innovation Center.

tMa thaM gia
hội thảo hợP tác
Đại học việt – Úc

hội thảo tic

tMa trình Bày
kinh nghiệM hợP tác r&D
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Tháng 5 vừa qua, bộ phận 
PR và tuyển dụng của TMA 
vô cùng tất bật với liên tiếp 
các hoạt động quảng bá hình 
ảnh và phỏng vấn, tuyển 
dụng tại các trường Đại học, 
hệ thống đào tạo CNTT trên 
địa bàn thành phố.

Vào nửa cuối tháng 5, TMA tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động tại các trường đại học. 
Tại buổi seminar của trường đại học Bách 
khoa, đại diện TMA đã trình bày về những 
kiến thức công nghệ thông tin hấp dẫn, 
hữu ích. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tham 
gia ngày hội việc làm tại các trường: Đại 
học Công nghiệp, Đại học Sư phạm kỹ 
thuật, Đại học Nông lâm… đặc biệt, tại 
trường Đại học Công nghiệp, TMA hân 
hạnh tham gia với vai trò là nhà tài trợ 
đồng. Tại các ngày hội này, gian hàng của 
TMA luôn nhận được sự quan tâm đông 
đảo của các bạn sinh viên đến tìm hiểu và 
tiếp nhận phỏng vấn.

Sau một tháng đẩy mạnh việc quảng bá 
hình ảnh và tuyển dụng, hy vọng các bạn 
sinh viên sẽ biết đến TMA nhiều hơn và 
quyết định gia nhập vào đại gia đình TMA 
một ngày không xa.

Từ đầu tháng, TMA đã tham gia Aptech Open Day 2018 - chương trình được tổ chức bởi hệ thống đào tạo 
lập trình viên quốc tế Aptech với vai trò là diễn giả khách mời, tại đây đại diện TMA đã có những chia sẻ 
về xu hướng cung cấp giải pháp phần mềm và các công nghệ mới của ngành công nghệ thông tin đến các 
bạn học viên. Song song với đó, TMA cũng là nhà tài trợ toàn bộ giải thưởng và là ban giám khảo cuộc thi 
Robocode được tổ chức tại trường Đại học Giao thông vận tải, cuộc thi đã tìm kiếm được nhiều gương mặt 
tài năng và triển vọng trong lĩnh vực lập trình.

tMa tăng cường hoạt Động 
quảng Bá, tuyển Dụng tại các 
trường Đại học
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tMa chilDrEn’S Day 2018: 
XỨ Sở thần tiên tMa

Ngoài ra, vở kịch “Gà và Sói con” vui nhộn, màn 
ảo thuật diệu kỳ và hàng loạt câu hỏi, thử thách 
nhận quà liền tay tại sân khấu đã đem đến không 
khí náo nhiệt với những tràng cười và tiếng vỗ 
tay không ngớt từ các bạn nhỏ.
Đến những phút cuối, chương trình vẫn không 
hề hạ nhiệt khi tất cả em nhỏ và bố mẹ cùng háo 
hức đón chờ những phần quà từ phần Bốc thăm 
may mắn. Những chiếc balo, bình nước, đồ chơi 
xinh xắn đã tìm được chủ nhân.  
Xin cảm ơn các bé cùng các bậc phụ huynh đã 
luôn ủng hộ TMA Children’s Day 2018. Chúc các 
bé luôn chăm ngoan và có một mùa hè thật vui, 
ý nghĩa nhé!

Để chào đón mùa hè và ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06, chiều 29/05, TMA Children’s 
Day 2018 đã được tổ chức ngay tại TMA với sự tham gia của hơn 300 em nhỏ và bố 

mẹ.
Do điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, phần đầu của chương trình, các bé được 
vui chơi trong nhà thay vì ngoài trời như mọi năm. Tuy vậy, không khí náo nhiệt, sôi 

động không vì thế mà vơi bớt. Đến với Children’s Day năm nay, các bé được tham gia 
rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thỏa sức thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo như: 

tô tượng, thảy vòng, cưỡi ngựa cướp cờ, nhảy dây…
Bên cạnh đó, khu vực nhận bong bóng tạo hình và tò he luôn được các bé vây kín.  

Nhận thấy sự quan tâm của các bé đối với 2 loại hình nghệ thuật này, năm nay số 
lượng nghệ nhân được tăng lên gấp đôi so với năm ngoái để giúp các bé không phải 

chờ đợi lâu và có thể tham gia nhiều trò chơi, hoạt động khác. 
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tMa FutSal lEaguE 2018: 
tưng Bừng ngày khai Mạc
Sáng 02/06, giải bóng đá lớn nhất TMA - TMA Fustal League 2018 đã chính thức khai mạc tại sân K334, Tân 
Bình. Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện ban lãnh đạo công ty, 17 đội cùng hàng trăm anh tài và cổ động viên 
cuồng nhiệt. Với sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới, giải năm nay hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ thú vị. 
Ngay sau lễ khai mạc với những tiết mục văn nghệ sôi động, những lời tuyên thệ, phát biểu tâm huyết và 
những cái bắt tay thân tình, vòng 1 TMA Futsal League 2018 chính thức được khởi tranh. Đội nào cũng mong 
muốn có chiến thắng đầu tay khiến sân K334 như bùng nổ. 
“Đường dài mới biết ngựa hay”, những vòng đầu tiên chỉ mới là màn khởi động nhẹ từ các đội, chắc chắn sẽ 
còn nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn đang chờ đợi phía trước mà chúng ta không thể bỏ qua. Các bạn hãy tiếp tục 
đến sân K334 vào sáng thứ 7 tuần này để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ nhé! 
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hoạt Động ĐÀO TẠO nổi Bật 
trong tháng 5

Ngày 23/05, khóa học Mastering 
Agile Project Management (MAPM) 
đã được khai giảng với 20 học viên 
tham gia. Chương trình đào tạo dự 
kiến kéo dài trong hơn 1 tháng.  
MAPM là khóa học nhằm trang bị 
cho các học viên tư tưởng, kiến thức 
thực tiễn tốt nhất để quản lý dự án 
hiệu quả bằng cách sử dụng các 
phương pháp phát triển phần mềm 
linh hoạt (Agile)

Tháng 5, 2 buổi chia sẻ về Bolckchain 
đã được tổ chức tại Hall A, Lab 6, thu 
hút hơn 100 thành viên TMA tham 
gia ở mỗi buổi. 
Tại đây, người tham gia đã được 
cung cấp cho kiến thức nền tảng về 
công nghệ Blockchain, nơi nó có thể 
được áp dụng trong kinh doanh thực 
tế và cách các thành phần Blockchain 
hoạt động

1. khai giảng khóa học 
    Mastering agile Project   
    Management (MaPM)

2. tổ chức các buổi
    chia sẻ về Blockchain kế hoạch Mở các lớP training trong tháng 6

Decision
trees and
random
Forests

Java
Multi-thread

MongoDB

node.js

angularJS 6



giới thiệu Ứng viên
nhận BonuS khủng

Với mức tăng trưởng và nhu cầu nhân lực cao từ các dự án, từ nay đến 30/06/2018, TMA 
triển khai chương trình Bonus hấp dẫn khi thành viên giới thiệu ứng viên ở các vị trí hot:

Developers:  .net, Java, JavaScript, Java 
Enterprise, Embedded, c++, ioS, Sql, Devops, 
nodeJS, reactJS, angularJS, canJS, ruby 
on rail, Big Data (Data analyst, ai, Machine 
learning), automotive.

telecom, networking, Embedded and  
automation tester.

Đối với ứng viên mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm: khi giới thiệu thành công 5 ứng viên sẽ nhận 
1.000.000 VNĐ. Từ 6 ứng viên trở lên cứ 1 ứng viên là thêm 200.000 VNĐ/ 1 ứng viên nhưng tối đa chỉ 
3.000.000 VNĐ cho mỗi chương trình. Không áp dụng đối với các ứng viên từ các trường Đại học có Job fair 
trong tháng 5 & tháng 6/2018.

Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty

Người giới thiệu sẽ được nhận 50% Bonus sau 1 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính thức 
với công ty. Số tiền còn lại của phần Bonus (50%) sẽ nhận sau 4 tháng tính từ ngày ứng viên ký 
HĐLĐ chính thức với công ty

Tên của người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) và gửi về  
recruit@tma.com.vn

Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên TMA

Người được giới thiệu từng là nhân viên của TMA thì người giới thiệu sẽ chỉ nhận thưởng 70% 

Senior Director/Director/Manager giới thiệu cho dự án do họ quản lý thì Senior Director/
Director/Manager chỉ nhận 50%

Ứng viên tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm:

|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |

Ứng viên tốt nghiệp cao Đẳng có kinh nghiệm:

chi tiết chương trình

Điều kiện nhận thưởng:

14 15

4 5 6 10

4 7
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1. DG4

2. DC9

3. DC12

4. DC18

5. TIC

Vừa qua, Dự án Accedian đã gửi lời chúc mừng 
đến 2 thành viên – Hòa Trương (Accedian EMS) 
và Nhân Nguyễn (Accedian SQA) – Họ vừa nhận 
được chứng chỉ quốc tế ISTQB (International 
Software Testing Qualifications Board) dành cho 
các Testers. Tin rằng đây sẽ là một cột mốc giúp 
cả 2 thành viên cùng nhìn nhận lại những nỗ lực 
đã qua và  không ngừng phát huy năng lực trên 
con đường sự nghiệp của mình.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, câu lạc bộ tiếng 
Anh DC4 đã đi vào khuôn khổ, là một hoạt động 
không thể thiếu hàng tuần. Các thành viên đã có 
một môi trường mở để cùng nhau trau dồi kiến 
thức ngoại ngữ, đặc biệt để chuẩn bị cho kì thi 
TOEIC sắp diễn ra.

Dự án Onix và OpEN đang có sự tăng trưởng về 
mặt nhân lực do yêu cầu từ phía khách hàng. 
Điều này chứng minh được năng lực của dự án 
nói chung cũng như từng thành viên nói riêng. 

Hiện tại DC9 đang phát triển và thực hiện 
một cuộc “tranh tài” mang tên Robocode 
Competition – Robo wars, đây thực sự là một 
cuộc tranh tài rất hữu ích cho các thành viên 
DC9 khi nó mang lại sự cải tiến về khả năng lập 
trình, áp dụng giải thuật nâng cao vào các đối 
tượng/thiết bị cụ thể

Trong tháng vừa rồi DC12 đã tổ chức buổi GIS, đại diện BOD, anh  Tín Nguyễn - DG3 Head đã  chia sẻ một số 
hoạt động của DC12 và công ty trong thời gian qua và tương lai, đặc biệt là sự thay đổi lớn về nhân sự của 
DC12. DC12 hiện đã tái cơ cấu chia thành DC12A và DC12B.  Đây là một sự thay đổi lớn của DC12, hứa hẹn sẽ 
là mốc son lịch sự cho sự phát triển sau này của DC12A, DC12B. “We are one team”

Từ tháng 05/2018, Japanese Speaking Club được tổ chức hàng tuần vào tối thứ 4 tại Hall A. Các thành viên 
tham gia sẽ được tăng cường khả năng đàm thoại, chia sẻ các thông tin về cuộc sống và sinh hoạt bên Nhật. 
Chủ nhiệm CLB là 1 thành viên của DC12A BrSE – 03 lần đạt chứng chỉ N1.

DC12 Manager vừa có chuyến thăm khách hàng Recochoku, Tribeat, Zenrin, Techmatrix, Sharp tại Nhật để 
củng cố và thắt chặt sự hợp tác. Ngoài ra, Manager cũng gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, động viên và ăn tối 
với các TMA-er đang công tác tại Nhật. Tháng 5 là một tháng vô cùng sôi nổi tại DC12 khi các dự án TMA 
phát triển cho NTT-TX và Sharp được trưng bày tại hội chợ giáo dục của Nhật tại Tokyo BigSight.

Tiếp tục cổ vũ cho tinh thần đào 
bug hàng tháng, nhóm vẫn duy 
trì các giải thưởng Bug Hunter 
tháng. Cùng với đó, để chuẩn 
bị cho kì thi anh văn sắp tới, các 
CLB anh văn đang mọc lên như 
nấm trong DC. 

Trong tháng 5, các thành viên TIC đã chia sẻ đến các thành viên TMA những kiến thức hay trong một số buổi 
training & sharing, cụ thể:
 Introduction to Python and Numpy.
 Linear and Logistic Regression.
 Mathematics for Machine Learning 1.
Bên cạnh đó, các khóa training nội bộ vẫn thường xuyên được tổ chức để các thành viên TIC có thể có thêm 
nhiều kiến thức mới: 
 Thuật toán Linear Regression.
 Microsoft Azure Machine Learning Studio.
 Object Detection with Tensorflow.
 Generative Adversarial Networks.

I. Công việc 360 DC
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1. DC2 2. DG4

3. DC5

4. DC9

5. DC11A

6. DC18

7. TIC

Nhóm SDIN-Automation DC2 đã 
khởi động mùa hè bằng chuyến 
du lịch đến Hòn Sơn - một hòn 
đảo hoang sơ và tuyệt đẹp ở Kiên 
Giang. Cả team đã có một chuyến 
vui chơi không thể tuyệt vời hơn khi 
đắm mình trong một không gian 
tươi mát của núi rừng nguyên sinh 
ở giữa lòng biển khơi. 

Đón đầu cơn nóng mùa hè, Team 
Accedian Embedded đã có chuyến 
đi 3 ngày 2 đêm đáng nhớ đến hòn 
đảo Nam Du. Chuyến đi như một liều 
thuốc bổ “Vitamin Sea”, tẩm bổ tinh 
thần, khơi dậy nguồn năng lượng cho 
mọi thành viên để bắt đầu một tháng 
mới bộn bề với công việc

Sau gần 1 tháng tranh tài sôi nổi, chiếc cup vô địch DG4 CUP đã 
thuộc về OmniVista (DC15). Ở trận chung kết, vô số bàn thắng đã 
được ghi nhưng cũng không thiếu những thẻ phạt. Trận đấu này 
cũng được định đoạt bởi những ngôi sao sáng giá như Doanh 
PoPu (VitalQIP) hay cặp đôi Tính Phạm-Chương Phạm (OmniVista). 
Chúc mừng các cầu thủ, hy vọng giải đấu sẽ giúp các đội thêm tự 
tin ở TMA Futsal League. 

ĐTháng 5 vừa qua, DC5 đã có chuyến đi hoành 
tráng đến Mũi Né, Phan Thiết xinh đẹp. Đây cũng 
là thời điểm mọi người được diện đồng phục 
mới của DC. Tại đây, anh chị em trong DC đã có 
khoảng thời gian vui chơi hết mình, góp phần 
thắt chặt tình đoàn kết. 

Trong tháng 5 vừa qua: AxS DevOne đã có chuyến đi tham quan Đà Lạt 
nhằm xua tan cái nóng mùa hè Sài Gòn. Sau chuyến đi các thành viên đã 
nạp lại đủ năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới trong công 
việc
AxS Plano cũng không kém cạnh khi có chuyến tham quan Long Hải, với 
nguồn hải sản phong phú, hi vọng các thành viên Plano đã có buổi thăm 
thú thú vị trong dịp hè này
AxSQA cũng muốn bằng chị bằng em nên họ cũng đã có 1 chuyến đi biển 
với những hoạt động hết sức thú vị góp phần tang hiệu suất săn bug. 
DC Badminton 2018 – Trong tháng vừa qua câu lạc bộ cầu long DC9 đã tổ 
chức giải nội bộ nhằm tìm ra nhân lực mạnh nhất cho hội thao chung TMA 
sắp tới. Giải đã diễn ra hết sức thành công trong sự chờ đón và hân hoan 
của các “lông thủ”.

DC11A vừa có đồng phục và slogan mới “Change, Adapt 
and Fly” nhằm thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, 
chinh phục thử thách và không ngừng vươn lên của các 
thành viên trong DC.
Tuần vừa qua DC11A cũng đã tổ chức DC trip tại Ninh Chữ, 
Vĩnh Hy. Anh em đã có nhiều trải nghiệm mới tại vùng đất 
đầy nắng và gió trong mùa hè này.
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, rất nhiều voucher quà 
tặng đã được gửi tới thệ F1 của DC11A. 

Nhờ sự tăng trưởng nhân sự mạnh mẽ, nhóm UC Clients đã có một chuyến đi out door đầu tiên trong năm 
2018 hoành tráng lệ nhất từ trước đến nay đến Hồ Tràm. Buổi tiệc linh đình nhằm chúc mừng anh em có sinh 
nhật vào tháng 5 cũng được kết hợp trong chuyến đi này, mang đến cho mọi người nhiều trải nghiệm mới 
mẻ. Không kém cạnh, Nhóm UC Messaging cũng có một chuyến đi đầy “màu sắc“ tại Quy Nhơn sau những 
tháng ngày tất bật bên công việc.

Không thể phủ nhận rằng những kĩ sư, chuyên gia về khoa học 
máy tính hay công nghệ lại không thể cảm hóa được môn khoa 
học của cảm xúc – đó là âm nhạc. Cứ sau những giờ làm, âm 
thanh của nhạc cụ lại ngân lên trong căn phòng của TIC, âm 
thanh đó là của TIC Guitar Class. Những con người tưởng chừng 
khô khan về âm nhạc nhưng bỗng chốc lại du dương trong tâm 
hồn khi có thể làm chủ được cây đàn guitar ấy. Chỉ sau 3 tuần, 
hầu hết các thành viên đều có thể đệm hát cho nhau với những 
bài hát cơ bản.

Nhằm tạo không khí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng, TIC luôn hướng tới những giờ hoạt động, vui 
chơi giải trí lành mạnh và mang tính tập thể cao. Trong đó, sinh nhật tập thể trong tháng là một hoạt động 
mang đến cho mọi người những phút giây vui vẻ và kết nối với nhau. Cùng với đó, hòa chung không khí TMA 
Children’s Day, TIC vừa diễn ra hoạt động tặng quà cho các bé nhằm nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc tế thiếu 
nhi đang cận kề sắp đến. Qua đây, có thể thấy, TIC không chỉ tập trung phát triển các giá trị cốt lõi, mà còn 
quan tâm một cách tinh tế đến đời sống của thành viên. 

360 DCII. Vui chơi giải trí
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Mẹo vặt tẩy Mùi khó chịu
Mùa Mưa

Những mùi hôi trong khí có thể ảnh hưởng tới sức 
khỏe và sự thoải mái trong cuộc sống. Những bí quyết 
dưới đây có thể giúp bạn dễ dàng loại bỏ chúng.

1. than hoạt tính

2. lá dứa 3. chanh hoặc vỏ chanh

4. thuốc muối

5. quả cam

6. Bã cà-phê 7. túi trà

8. hương vani, tinh dầu bạc hà

9. giấy báo cũ và lát bánh mì

Lá dừa có mùi hương rất dễ chịu, thường 
được dùng trong nấu ăn, các món chè, xôi 
để tạo mùi thơm hấp dẫn. Ngoài ra, loại 
lá này cũng là vật liệu rất dễ kiếm để khử 
mùi. Bạn lấy một ít lá vo tròn, buộc lại và 
để trong xe hơi hoặc tủ kín, chúng sẽ tỏa 
mùi dễ chịu, lấn át mùi hôi.

Lá dừa có mùi hương rất dễ chịu, thường 
được dùng trong nấu ăn, các món chè, xôi 
để tạo mùi thơm hấp dẫn. Ngoài ra, loại lá 
này cũng là vật liệu rất dễ kiếm để khử mùi. 
Bạn lấy một ít lá vo tròn, buộc lại và để trong 
xe hơi hoặc tủ kín, chúng sẽ tỏa mùi dễ chịu, 
lấn át mùi hôi.

Nếu có chiếc túi hoặc hộp nhỏ mở nắp, 
bạn đựng một ít thuốc muối, nơi có mùi 
hôi sẽ trở nên bình thường. Trường hợp 
vẫn chưa hết hẳn mùi, bạn có thể thay 
hộp thuốc muối khác và để đến khi nơi 
đó không còn mùi hôi nữa.

Bạn dùng kim hoặc nĩa xăm nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt quả cam rồi đem để ở nơi cần khử mùi. Mùi của 
quả cam sẽ giúp không gian sống của bạn ngát hương thơm tự nhiên, đem lại cảm giác dễ chịu.

Sau khi pha cà phê xong, bạn hãy giữ lại bã của chúng, 
cho vào hộp rồi mở nắp và để trong phòng. Mùi thơm 
đặc biệt của cà phê sẽ nhanh chóng bay khắp không 
gian. Chẳng những làm sạch mùi hôi, mùi hương này 
còn giúp chủ nhà tỉnh táo hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng 
có thể dùng bã cà phê thay thế các chất khử mùi ở tủ 
lạnh hoặc để trong phòng vệ sinh để làm dịu mùi khó 
chịu ở những nơi này.

Nếu không thích mùi cà phê hoặc 
là người thường xuyên uống trà, 
bạn có thể sử dụng túi trà để tẩy 
mùi hôi. Bạn chỉ cần đặt 2-3 túi 
trà trong một không gian nhỏ. 
Chất trà trong túi không chỉ hấp 
thụ các mùi hôi mà còn tỏa ra 
hương thơm tự nhiên, giúp bạn 
thoải mái hơn khi ở trong tổ ấm 
của mình.

Bạn cho vài giọt vani vào miếng bông gòn và đem 
đặt chúng ở một không gian nhỏ như tủ quần áo, tủ 
lạnh, phòng ngủ. Những nơi này sẽ có mùi thơm rất 
dễ chịu trong vài ngày. Nếu không thích hương vani, 
bạn có thể sử dụng tinh dầu bạc hà để thay thế. 

Giấy báo cũ và các lát bánh mì cũng là vật liệu tốt cho việc 
hấp thụ các mùi hôi, đặc biệt là các mùi hôi bên trong tủ lạnh. 
Đừng nên vứt bỏ các tờ báo cũ vào thùng rác, bạn hãy giữ lại 
chúng và vò nhàu nát rồi để vào bên trong tủ lạnh cùng hai 
lát bánh mì khô. Khoảng hai ngày, bạn lại thay giấy báo và 
bánh mì, mùi hôi sẽ được loại bỏ hẳn.

Than này có diện tích tiếp xúc rộng, hấp thụ tốt những mùi 
hôi, tạp chất. Nhiều nhà sản xuất cũng sử dụng chúng trong 
các bộ lọc nước. Vì vậy, bạn có thể tìm đến các cửa hàng bán 
dụng cụ lọc nước để mua than hoạt tính. Một gói than hoạt 
tính nhỏ có mặt trong tủ lạnh sẽ làm giảm đáng kể mùi hôi ở 
đây. Chúng cũng có hiệu quả trong việc khử mùi cho xe hơi, 
xe tải, tủ quần áo, không gian gần thùng rác.
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Danh ngôn tháng 5

“Thành thật có thể 
không mang lại nhiều bạn bè 

nhưng nó luôn mang lại 
những người bạn đúng nghĩa.”

– John Lennon –


