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Với sự hiện diện của Cô Ngọc Anh, Chú Hữu Lệ, Ban giám đốc, các vị khách mời cùng 
hơn 1800 anh, chị, em TMA, Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập TMA Solutions đã diễn ra 
thân mật, sôi nổi nhưng không kém phần trang trọng  tại Trung tâm hội nghị White 
Palace. Lễ kỷ niệm 2016 tiếp tục được tổ chức gần với dịp Tết cổ truyền của dân tộc, 
sắc xuân hiện hữu nơi nơi khiến ngày lễ thêm tưng bừng.

Trong phần Lucky Draw với những giải thưởng đầy 
hấp dẫn, bạn Tâm Võ (DC2) là người may mắn nhất 
khi trở thành chủ nhân của giải nhất - Một chiếc xe 
máy Honda Wave Blade 110.

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã góp phần làm nên một 
Lễ kỷ niệm cũng như một năm thành công cho TMA. 

Hy vọng trong năm mới 2017, TMA sẽ tiếp tục phát 
triển, khẳng định vị thế của mình ở trong nước và cả 
quốc tế.

Năm nay, công ty tự hào có 339 
nhân viên được promote. Trong 
đó, anh Nguyễn Trung Tín, Phạm 
Thanh Hiền, Bùi Văn Cường và chị 
Nguyễn Ngọc Tuyền được promote 
lên chức danh Senior Director; anh 
Bùi Quốc Thái và anh Nguyễn Hải 
Âu đã được promote lên chức danh 
Director. Bên cạnh đó, 78 cá nhân 
xuất sắc đã đạt PA5, phần thưởng 
cho những nỗ lực tuyệt vời của họ 
trong năm 2016. 

Đến với Lễ kỷ niệm ý nghĩa của TMA, ông Roy MacLean, VP của Sierra Wireless và thầy Phạm Trần Vũ, phó khoa 
CNTT, ĐH Bách khoa TP.HCM cũng đã gửi những lời tâm đắc và chúc mừng đến công ty.

Kết thúc chương trình, các giải thưởng thể thao, văn nghệ đã được trao đến các nhóm xuất sắc. Theo đó, với sự 
đầu tư công phu và màn trình diễn tuyệt vời, tiết mục Hào khí Đông A từ DG4 xứng đáng đạt giải Đặc biệt, họ 
cũng sở hữu luôn giải Nhì cho điệu nhảy quyến rũ từ DD Crew. Giải nhất thuộc về tiết mục nhảy đa phong cách từ 
Dancing Club, điệu nhảy dễ thương từ DC12 đạt giải Nhì, các tiết mục Nỗi nhớ Tây Nguyên (DC2), Kịch Sơn Tinh 
Thủy Tình chuyện không dám kể (DC1) và Đơn ca Nam Nguyễn (DC1) đồng hạng 3.

Lễ kỷ niệm 19 năm 
thành lập TMA Solutions
Tiết mục mở màn đầy ấn tượng

Đặc biệt tại chương trình năm nay, các anh, chị gắn bó với TMA trên 10 
năm cũng được công ty gửi tặng những chiếc đồng hồ đeo tay giá trị thay 
cho lời cảm ơn sâu sắc. Về phần văn nghệ, tiết mục mở màn Hào khí Đông 
A cùng với phần trao tặng 2 bức tranh thư pháp hết sức ấn tượng từ DG4 
đã khiến Cô, Chú thực sự xúc động và có những lời tâm sự dạt dào tình 
cảm. Hai bức thư pháp hiện đang được Chú trưng bày trang trọng tại sảnh 
Lab 6. Ngoài tiết mục này, nhiều phần trình diễn hấp dẫn khác từ DC12, 
DC2, Dancing Club cũng khiến không khí buổi lễ thêm phần sống động.
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26 cá nhân, tập thể xuất sắc nhất quý IV – 2016 đã được vinh danh và trao 
thưởng trong Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập TMA giữa tháng 1 vừa qua. 
Tổng kết năm 2016, TMA đã ghi nhận và trao thưởng cho 100 cá nhân và 
tập thể là những ngôi sao sáng về lao động, học tập và hoạt động phong 
trào, họ là tấm gương để tất cả thành viên TMA noi theo.

Năm 2017, giải thưởng danh giá này vẫn sẽ được duy trì với tổng giá trị 
giải thưởng lên đến 1 tỉ đồng. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên xứng 
đáng cho những nhân viên hết mình cống hiến cho sự nghiệp phát triển 
của công ty. 

Các bạn hãy cố gắng để ghi tên mình vào bảng vàng TMA Quarterly Star 
Performer nhé!

Cuối tháng 1/2016, khóa học Professional Scrum For Developer (PSD) đã khép lại bằng bài thi cuối khóa của 
29 học viên. Sau 2 tháng học tập nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của anh Quý Hoàng, những học viên có kết 
quả thi tốt đã được cấp chứng chỉ ngay sau khóa học.

PSD là khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng quản lý và làm việc theo phương pháp 
phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum). Trên cơ sở đó, học viên có thể làm việc hiệu quả hơn, hạn chế 
tối đa các sai sót, tăng năng suất cũng như mức độ hài lòng của khách hàng

100 ngôi sao sáng giữa bầu trời TMA năm 2016

Phát triển phần mềm linh hoạt với 
Professional Scrum For Developer
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Với sự tham gia của 26 gian hàng và lực lượng tham gia ủng hộ  “không thể đếm xuể”, hội chợ Từ thiện XUÂN KẾT NỐI 
đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Hội chợ lần này đông hơn, hoành tráng hơn vì ngoài các gian hàng của TMA chiếm đa số thì còn có sự tham 
gia của trường SaigonTech, Hoa Sen, công ty Glandore và quán ăn Koko. Những lời ca, điệu múa và tiếng hát 
tưng bừng đã góp phần làm không khí Hội chợ thêm phần sôi động. Kéo dài từ 16g đến 18g ngày 12/01/2017, 
hội chợ thu hút sự tham quan, mua sắm của rất đông thành viên TMA cũng như các công ty, trường học lân 
cận. Chỉ với 2 tiếng đồng hồ, hội chợ đã làm tròn vai trò kết nối những tấm lòng nhân ái, quyên góp được 
21.661.000 VNĐ, phục vụ cho công tác từ thiện.

7We Play

Với số tiền này và phần đóng góp thêm từ DC11, các 
thành viên DC11 đã tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà 
cho người dân nghèo xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang. 27 phần quà bao gồm tiền mặt và nhu yếu 
phẩm (25 phần quà trị giá 700 nghìn đồng, 2 phần quà trị 
giá 2,2 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) đã 
được trao đến tận tay những hoàn cảnh khốn khó, giúp 
họ có một cái Tết no ấm hơn.

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã nhiệt tình tham gia và đóng 
góp cho chương trình. Mong rằng truyền thống tương 
thân tương ái của TMA vẫn sẽ mãi được duy trì.
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Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo anh, chị, 
em TMA, bãi giữ xe ngoài trời tại Lab 6 đã hoàn 
thành và đã chính thức được đưa vào sử dụng từ 
ngày thứ 2 – 23/01/2016. 

Tại công viên phần mềm Quang Trung, việc xây 
dựng bãi xe là rất khó khăn, các khu đất trống 
xung quanh tòa nhà TMA đều đã có chủ đầu tư 
nên QTSC không thể cam kết thời gian cho việc 
thuê hay xây dựng bãi xe. Mặc dù vậy, BGĐ đã 
nỗ lực làm việc để QTSC chấp thuận cho chúng 
ta thi công bãi xe tạm với lưới và cột sắt trong 
thời gian chờ đợi một bãi xe hiện đại hơn. 

Hy vọng bãi xe mới này sẽ giúp xe của anh, chị 
em TMA sẽ được che chắn tốt hơn.

Với mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như 
hiểu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từ năm 2015, 
phòng ITS đã thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh việc thường xuyên gửi thông tin liên quan đến phòng 
ITS thì bộ phận này còn thực hiện chức năng hết sức quan trọng là 
tiếp nhận và xử lý các ý kiến đóng góp về chất lượng dịch vụ cũng 
như thái độ phục vụ của phòng ITS.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, TMA đang tuyển dụng rất nhiều vị trí hấp dẫn như:

Các bạn có thể gửi CV của mình ngay từ bây giờ đến email recruit@tma.com.vn . Để biết thêm thông tin về yêu cầu của từng vị trí, bạn có thể tham khảo tại http://tma.vn/Viec-lam

iOS/Android Developer .NET DeveloperDocument Writer Java DeveloperUX/UI Designer

Hiện nay có 2 kênh chính để các bạn đóng góp ý kiến cho phòng ITS:

Thông qua email feedback-it@tma.com.vn . Các bạn có thể gửi ý kiến đóng góp về chất lượng dịch vụ 
cũng như thái độ phục vụ cho phòng ITS vào bất cứ lúc nào. 

Thông qua khảo sát chất lượng dịch vụ của hệ thống ticket system, một bản khảo sát sẽ được gửi ra sau 
khi ticket của bạn được đóng.

Phòng ITS rất mong nhận được thật nhiều ý kiến đóng góp cũng như ý tưởng hay từ phía các bạn để có thể 
phục vụ mọi người ngày một tốt hơn.

Bãi xe ngoài trời 
tại Lab 6

Bộ phận customer service của phòng ITS

TMA tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn

1

2
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1. DG4

2. DC8

DG4  nhận được feedback tốt từ tất cả khách hàng hiện tại. Bên 
cạnh việc duy trì các dự án đã có, đầu năm 2017, DG4 đã có thêm 
một khách hàng mới là Embrionix từ Canada, Vitalsuite được 
khách hàng gia tăng teamsize. Trong khi đó, DC9 vừa nhận thêm 
một dự án mới đến từ Phần Lan mang tên Omena liên quan đến 
các công nghệ Web để triển khai việc đặt phòng khách sạn. Đây 
là một dự hoàn toàn mới và cơ hội cho các bạn có cơ hội đi học 
hỏi và làm việc tại Phần Lan là rất cao. Tập thể DG4 đã trở lại làm 
việc từ rất sớm sau kì nghỉ Tết với tinh thần “quyết chiến quyết 
thắng” để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2017.

Super Concept - một khách hàng lớn của thị trường Úc - đã chọn 
TMA làm đối tác sau khi cân nhắc các lựa chọn nặng ký khác đến 
từ Ấn Độ. Để được khách hàng hài lòng, các thành viên DC8 đã 
làm việc chăm chỉ và tham gia buổi phỏng vấn một cách tự tin và 
đầy nhiệt huyết. Dự án đang trong quá trinh training và khởi đầu. 
Tuy còn nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong lĩnh vực tài chính, nhưng 
anh em luôn có niềm tin rằng mình sẽ deliver được sản phẩm làm 
hài lòng khách hàng.

I. Công việc

DC360
II. Vui chơi giải trí

1. DC1

2. DC2
3. DG4

4. DC8

5. DC9

Thay vì tổ chức Year End Party ở thành 
phố như những DC khác, DC1 quyết 
định rời xa Sài Gòn náo nhiệt và đi về 
Vũng Tàu tráng lệ. Tại đây, kết hợp với 
việc tổng kết các hoạt động năm 2016, 
các thành viên DC1 đã cùng nhau vui 
chơi hết mình và có những kỷ niệm khó 
quên.

Vào những ngày cuối năm âm lịch, 
các dự án lớn của DC2 như Genband, 
TechOne, Tiger và HiKaYo lần lượt tổ 
chức tất niên để chia tay năm cũ và 
chào đón Tết cổ truyền. Trong không 
khí đầm ấm của những ngày cuối 
năm, mọi người đã cùng nhau ngồi 
lại để chúc nhau những điều tốt đẹp 
trước khi về đón Tết cùng gia đình.

Khởi động một năm nhiều niềm vui, các dự án tại DG4 có 
chương trình “Lì xì đầu năm” với bao đỏ may mắn treo chi 
chít trên cành đào cành mai. Lộc đầu năm cũng thay cho 
lời chúc của ban quản lý các dự án đến các thành viên DG4  
một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.

Sau kỳ nghỉ Tết, DC8 đã khởi động 
cuộc thi Chiếc Cân Kỳ Cục. Cuộc 
thi được tổ chức hằng năm tại DC8 
mỗi độ xuân về nhằm giúp anh chị 
em trong DC8 có tinh thần lấy lại 
vóc dáng. Trong vòng 20 ngày, các 
hạng mục có kết quả rất ấn tượng 
như sau:

Nhóm Ao ước tăng cân: tăng 
nhiều nhất 2 kg.
Nhóm Ao ước giảm cân: giảm 
ngoạn mục 2.6 kg.
Nhóm Giữ nguyên cân với 4 
bạn cùng giữ chính xác số cân 
của mình.

Vào ngày 23/1/2017, các thành viên DC9 đã có buổi tất niên 
trên cả tuyệt vời. Tại đây, mọi người được nghe anh Thế 
Đồng – Director DC9 chia sẻ về những thành tựu đã đạt 
được trong năm 2016 và những thách thức mục tiêu trong 
năm 2017, ngay sau đó là những màn văn nghệ, rút thăm lì 
xì đầy vui tươi trong không khí xuân mới. 


