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TMA mang tin vui đến trẻ em vùng xa tỉnh Long An trước ngày khai trường 

Đoàn MBA đại học Chapman, Hoa Kỳ đến thăm TMA
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Hơn 100 nhân viên TMA tham gia hiến máu nhân đạo tại QTSC

Giới thiệu ứng viên – Nhận tiền Bonus

Các lớp Guitar khóa 9 chào đón thành viên mới

360 DC
TMA Corner

August 2016

Tuyển dụng 200+ 
vị trí hấp dẫn



TMA Technology
Ngày hội giao lưu, chia sẻ công nghệ 
lớn nhất trong năm tại TMA và QTSC

TMA Technology Day 2016 – Ngày 
hội giao lưu, chia sẻ công nghệ lớn 
nhất trong năm tại TMA và QTSC 
sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 
tới. TMA Technology Day 2016 
chào đón sự tham gia của tất cả 
các thành viên yêu công nghệ. Đối 
với nhân viên công ty khác và sinh 
viên CNTT, các bạn có thể đăng ký 
tham dự ngay từ bây giờ tại 
http://www.tma.vn/techday2016

Tính đến cuối tháng 8, đã có tổng 
cộng 15 chủ đề được các DC, DEP 
gửi đến ban tổ chức. Ngoài các 
diễn giả từ TMA, chương trình 
còn có sự tham dự của các chuyên 
gia từ nhiều tập đoàn lớn: IBM, 
Microsoft… 

2 We Work

Day  2016
Hai cuộc thi lớn được tổ chức 
trong ngày hội bao gồm:

1. Best Product/Solutions/Framework 

2. Best Booths

Hạn chót nộp: Ngày 29/9 (design, demo/prototype,  
   product)

     Thuyết trình và demo sản phẩm:
 Địa điểm:  Sảnh A – Lab6
 Thời gian: Từ ngày 3 đến ngày 6/10/1026
 Mỗi nhóm thuyết trình 1 lần trước    
 Ban Giám Khảo về sản phẩm của mình

     Công bố giải thưởng: Ngày 7/10

Mỗi booth có chiều ngang 3m và chiều sâu 2m 
đặt tại Hall B – Lab6

Được hỗ trợ 2 triệu tiền thực hiện

BGK chấm trực tiếp trong buổi sáng ngày 
15/10/2016

Mời các bạn tham dự các cuộc 
thi đăng ký bài thuyết trình 
trong các hội thảo qua email 
techday2016@tma.com.vn

3We Work



Đoàn MBA
đại học Chapman, Hoa Kỳ 
đến thăm TMA
Giữa tháng 8 vừa qua, gần 20 học 
viên khóa học MBA của trường đại 
học Chapman, Top 10 trường Đại 
học Vùng tốt nhất Tây Hoa Kỳ đã có 
chuyến thăm TMA. Tại đây, anh Hồng 
Trần đã trực tiếp gặp mặt, trao đổi và 
trò chuyện thân mật cùng các thành 
viên khóa học, giới thiệu về ngành 
gia công phần mềm VN và TMA case 
study. Các học viên MBA rất quan 
tâm đến quá trình phát triển của TMA 
và tìm hiểu các lý do để 1 công ty tư 
nhân VN có thể cạnh tranh quốc tế 
trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao. 

4 We Work

Giới thiệu ứng viên
Nhận tiền Bonus

Java, .NET, MS Dynamics AX, CRM, NAV, 
Embedded/C++ Developer

Áp dụng từ 10/08/2016 đến 30/09/2016

Telecom Tester
Áp dụng từ 10/08/2016 đến 10/09/2016

Điều kiện áp dụng:

Hãy tham gia chương trình ngay từ hôm nay bằng cách chia sẻ thông tin 
tuyển dụng đến bạn bè, người thân và share thông tin tuyển dụng được 
đăng tải trên Facebook: https://www.facebook.com/tmasolutions/ hoặc 
tại websites http://tma.vn

Ứng viên trên 5 năm kinh nghiệm: 10 triệu đồng
Ứng viên 2-5 năm kinh nghiệm: 6 triệu đông
Ứng viên 1-2 năm kinh nghiệm: 4 triệu đồng

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên: 4 triệu đồng

Người giới thiệu đang hoặc đã là nhân viên TMA
Tên người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) của ứng viên và gửi về 
recruit@tma.com.vn
Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký hợp đồng lao động chính thức với TMA
Người giới thiệu sẽ được nhận Bonus trong vòng 30 ngày kể từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính thức

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng rất lớn hơn 200 kỹ sư, 
TMA triển khai chương trình Bonus hấp dẫn đối với người 
giới thiệu thành công các ứng viên:

5We Work
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TMA Vô Địch 
ICT Futsal Friendship Cup 2016
Lần đầu tham gia giải, sau hơn 1 
tháng thi đấu với 7 trận thắng kịch 
tính cùng đủ các cung bậc cảm xúc, 
TMA đã xuất sắc lần lượt vượt qua 
những đối thủ cộm cán để trở thành 
quán quân ICT Friendship Cup 2016. 
Bên cạnh đó, danh hiệu vua phá lưới 
cũng đã được trao cho cầu thủ Trần 
Thừa Công Duy của chúng ta một 
cách xứng đáng.

Trước thành công của đội bóng, BGĐ 
đã có những động viên, khen thưởng 
hết sức kịp thời nhằm động viên, 
khích lệ các cầu thủ.

“Xin chúc mừng đội bóng TMA của chúng ta, mong 
chúng ta  luôn giữ vững phong độ The Champion 
nhé! BGĐ sẽ thưởng nóng 10 triệu đồng  để khích 

lệ tinh thần của đội bóng TMA.”

Thay mặt BGĐ 

Phạm Ngọc Như Dương

We Play

Dù là tân binh của giải, chúng ta 
đã chứng tỏ được nội lực của một 
Doanh nghiệp hàng đầu trong 
cộng đồng CNTT, bằng sự đoàn 
kết, tự tin và đẳng cấp vốn có, 
TMA bước lên ngôi vô địch với sự 
tâm phục khẩu phục của tất cả các 
đội tham gia giải

Xin chúc mừng TMA, chúc mừng 
các cầu thủ. Chúc đội tuyển của 
chúng ta luôn giữ mãi được phong 
độ trong những giải đấu tới!

We Play
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TMA Futsal League 2016
Chuẩn bị cho công cuộc “báo thù” tại lượt về

Đến tháng 8, TMA Futsal League 2016 đã đi được nửa chặng đường với 
bao cảm xúc. Chỉ còn một vòng đấu nữa, giải sẽ kết thúc lượt đi và chuẩn 
bị cho những trận “báo thù” ở lượt về. Những vị trí dẫn đầu đang được 
chiếm giữ bởi những đội được đánh giá cao tại giải năm nay. Họ đã nỗ 
lực rất nhiều để có được thành tích như hiện tại. Đáng chú ý, tại bảng 
xếp hạng League B, cái tên DC3 nằm trong Top 4 đã khiến người hâm 
mộ không khỏi bất ngờ. 

Tại League A, DEP, DC1, DC4 và DC6 lần lượt ghi tên mình vào những vị 
trí cao nhất. Trong đó, DEP tự hào nắm ngôi đầu bảng khi hoàn thành 
tám trận lượt đi của mình một cách tốt hơn mong đợi. Bây giờ họ đang 
ở thế “tọa sơn quan hổ đấu” vì tháng 9, các đội top 4 sẽ lần lượt chạm 
mặt nhau. Riêng DC6, ứng cử viên vô địch của giải mới chỉ thể hiện mình 
qua 5 trận đấu. Tuy đang xếp ở vị trí thứ 3, họ hoàn toàn có thể bứt phá 
hơn nữa sau khi trải qua các trận đá bù. Sức mạnh và tinh thần động đội 
của họ vẫn luôn được đánh giá cao.

XH

XH

League A

League B

Số trận

Số trận

Thắng

Thắng

Hòa

Hòa

Thua

Thua

Hiệu số

Hiệu số

Điểm

Điểm

Bàn thắng

Bàn thắng

Bàn thua

Bàn thua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

DEP

DC1

DC6

DC4

DC9

DC12

DC8

DC5

DC1B

DC2

DC4C

DC4B

DC3

Senior DG

DC7

DC11

Senior DEP

8

7

5

6

7

7

6

7

7

6

6

7

7

6

6

7

5

5

5

4

3

3

3

1

1

0

6

5

3

3

3

2

2

0

2

1

1

2

1

1

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

3

3

3

6

7

0

0

3

4

3

4

5

5

23

29

20

12

28

17

12

14

6

26

38

23

22

18

15

21

13

8

13

8

4

18

21

16

34

39

10

14

24

18

18

25

32

35

15

16

12

8

10

-4

-4

-20

-33

16

24

-1

4

0

-10

-11

-22

17

16

13

11

10

10

5

3

0

18

16

10

9

9

6

6

0

We Play

Lớp Guitar khóa 8 đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia 
của hơn 40 học viên. Bên cạnh đó, lớp còn tổ chức buổi Offline đầm 
ấm, tạo cơ hội cho mọi thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm 
cũng như “trình làng” kết quả học tập sau 2 tháng miệt mài. Nhằm 
đáp ứng nhu cầu học và giao lưu Guitar nồng nhiệt từ anh, chị, em 
TMA, các lớp Guitar khóa 9 đã được tổ chức. 

Đến nay, đã có hơn 40 anh, chị, em tham gia các lớp Guitar khóa 
9. Hy vọng các lớp Guitar sẽ giúp các bạn có thời gian nghỉ ngời, 
thư giãn thoải mái sau giờ làm việc và thỏa sức thể hiện đam mê.

Khóa 9 được chia làm các lớp:

Tại League B, DC2 vẫn khẳng 
định sức mạnh vượt trội khi có 
6 trận toàn thắng và đang hừng 
hực khí thế để giành chiếc vé 
thăng hạng. Tuy nhiên, đội cần 
phát huy tinh thần đồng đội 
nhiều hơn nữa để không bị 
đuối sức tại lượt về. 

Tiêu biểu tại League B, sau 
nhiều trận đấu cố gắng, DC3 
vinh dự ghi tên mình vào Top 
4, điều mà trước đây họ chưa 
làm được. Điều này chứng tỏ 
những bất ngờ vẫn thường 
xuyên xảy ra, chúng ta vẫn 
chưa đánh giá được gì khi 
chặng đường lượt về vẫn còn 
dài phía trước.

TMA Futsal League luôn hay 
cấn với những trận cầu hết sức 
hấp dẫn. Hãy đến sân K334 
vào thứ 7 hàng tuần để cổ vũ 
cho đội bóng yêu thích. Các lớp Guitar khóa 9 

chào đón thành viên mới

Tên lớp Thời gian Địa Điểm

Căn bản 1

Căn bản 2

Sau căn bản 2

Sau căn bản 2

18g – 19g30, thứ 2

9g – 10g30, thứ 7

18g – 19g30, thứ 5

10g30 – 12g, thứ 7

P. Galway, lab 4

P. Mobile Lab, lab 6

P. Galway, lab 4

P. Mobile Lab, lab 6

We Play 9
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TMA mang tin vui đến trẻ em vùng xa tỉnh 
Long An trước ngày khai trường 
Những ngày cuối tháng 8, TMA đã đến trường tiểu học Lê Văn Tám, ấp 
Láng Lớn, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để trao tận tay 4 
phần học bổng, 5 máy tính cũ và 500 quyển tập cho nhà trường cùng 
các em học sinh. Chuyến từ thiện đã mang mang đến niềm vui và động 
lực giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, mang cơ hội 
tiếp cận với tin học đến với các trẻ em vùng xa. 

Trường tiểu học Lê Văn Tám là một trường nhỏ và nghèo thuộc vùng xa 
của tỉnh Long An. Với diện tích nhỏ hẹp, trường chỉ có vỏn vẹn 3 lớp học, 
cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Sau khi nhận được thông tin về sự khó 
khăn của trường, đặc biệt là 4 em nhỏ không có điều kiện để tiếp tục 
theo học do các thành viên DC5 gửi lên, BGĐ đã nhanh chóng xem xét 
để có những hỗ trợ kịp thời. Theo đó, 4 em học sinh sẽ được tài trợ học 
phí, đồng phục, sách vở cho đến khi hoàn thành chương trình tiểu học. 

Bên cạnh đó, nhằm giúp các em có điều kiện tiếp cận với tin học, công 
ty cũng đã trao tặng 5 máy tính cũ cho nhà trường. Các thành viên DC5 
cũng đã đóng góp 500 quyển tập, kịp thời trao cho các em trước ngày 
khai giảng. 

We Should Know

Hơn 100 nhân viên TMA tham gia hiến 
máu nhân đạo tại QTSC
Sau khi thông báo về phong trào hiến máu nhân 
đạo tại công viên phần mềm Quang Trung được 
gửi ra, hơn 100 nhân viên TMA đã nhiệt tình hưởng 
ứng. Chỉ trong một ngày đăng ký, TMA đã vượt chỉ 
tiêu về số lượng nhân viên tham gia hiến máu, điều 
này vượt xa sự mong đợi của BTC chương trình. 

Ngày hội hiến máu được tổ chức thường niên tại 
công viên phần mềm Quang Trung. Đây là một 
hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua 
đây, chúng ta đã đóng góp một lượng máu đáng 
kể vào lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu, 
góp phần hỗ trợ việc chữa bệnh cứu người.

Xin cảm ơn tất cả các bạn, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong các hoạt động tới. 

We Should Know

Hy vọng với những hỗ trợ kịp thời này, nhà trường cùng với các em học sinh sẽ có một năm học mới đỡ vất 
vả hơn. Nếu các bạn có thông tin về những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, hãy vui lòng báo lại cho IC. 
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1. DC2

2. DC4

3. DC56

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của dự án, nhóm DC2-Kandy tiếp tục 
cử thêm thành viên on-site tại Ấn Độ và Israel trong tháng 8 vừa qua. 
Sau 2 tuần làm việc thành công tại Israel Kandy, bạn Danh Đặng đã 
trở về với nhiều trải nghiệm và kiến thức quý giá giúp ích cho sự phát 
triển của dự án Kandy trong thời gian tới.

Trong tháng vừa qua, dự án OmniVista đã bắt đầu tiến hành release 
4.2.2. Vì thế, team đang cần thêm nhiều nhân sự để làm việc trên 
release mới và duy trì các release cũ

Tháng 8 đánh dấu sự thay đổi trong cấu trúc org chart của DG3 
khi DC5 và DC6 về chung một nhà, thành lập nên DC56 với 
Director là anh Hoàng Anh Nguyễn.

Nhóm Cirpack cũng đón tiếp khá nhiều khách hàng Cirpack 
đến từ Pháp qua thăm và làm việc. Bên cạnh công việc, khách 
hàng cũng tham gia thường xuyên vào các hoạt động outdoor 
activity của nhóm cũng như DC56 như như đá banh, xem phim, 
tổ chức tiệc ăn uống, giao lưu thân mật.

I. Công việc II. Vui chơi giải trí

1. DC2

Những ngày đầu tháng 8, 
nhóm GB-Trunking đã có một 
chuyến du lịch đầy thú vị và 
đáng nhớ khi đến vùng biển 
hoang sơ ở Ninh Hòa, Khánh 
Hòa và tham quan thành phố 
Nha Trang tươi đẹp. Trong 
chuyến đi lần này các thành 
viên đã cùng nhau khám phá 
nhiều điều mới lạ của thiên 
nhiên kỳ thú. 

360DC
We Should Know

2. DG4

4. DC56

3. DC4C

5. DC11

Để giúp các em nhỏ khó khăn tại trường tiều học 
Vĩnh Phú, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh 
Bạc Liêu có một mùa trung thu ấm áp hơn, các 
thành viên DG4 tổ chức chương trình “Trung thu yêu 
thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Cirpack vừa có đợt “du hí” tại Nha Trang vào cuối tháng 8 vừa qua. Tại đây, nhóm đã có những hoạt động vui 
chơi, “xoã” hết mình và có những giây phút nghỉ ngơi, thảnh thơi trên bờ biển. Toàn nhóm đã phục hồi sức 
lực và tinh thần, chuẩn bị cho đợt release sắp tới.

Omnivista team đã có chuyến 
team building hết sức thú vị đến 
Phan Thiết với nhiều hoạt động 
hấp dẫn như tham qua các công 
trình kiến trúc của Champa, tham 
gia các trò chơi vận động ở bãi 
biển Phan Thiết xinh đẹp. Qua 
chuyến team building này, các 
thành viên gắn bó với nhau hơn 
và cũng đã nạp lại năng lượng 
để chuẩn bị chiến đấu với release 
mới.

Nhân dịp rằm tháng Bảy âm lịch, DC11 tổ chức cuộc thi “Giải mật thư rinh quà khủng” với phần 
thưởng duy nhất vô cùng giá trị trao ngay cho team xuất sắc nhất. 5 đội chơi với số lượng gần 
50 người đã tỏa ra khắp các ngõ ngách của Lab6 để tìm mật thư và thực hiện các thử thách mà 
BTC đưa ra.

Cuối tháng 8, BTC đã nhiệt liệt kêu gọi anh, chị, em 
TMA ủng hộ và tham gia chương trình. Đến ngày 
10/09, “Trung thu yêu thương” sẽ chính thức đến với 
các em nhỏ. 
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Hồng trời Đồng Tháp, mùa sen!

Tháng 8, hương sen đã bắt đầu ngào ngạt trên những cánh đồng cò bay thả cánh miền Đồng 
Tháp. Nhẹ nhàng, e ấp nhưng nổi bật như những cô gái mười chín đôi mươi, sen khiến bao du 
khách phải nao lòng, không nỡ không dừng chân. 

“Em có về nơi quê anh Đồng Tháp
Rực sắc trời đua nở một màu sen

Nơi phương đó khi phố nhỏ lên đèn
Em có nhớ những cánh đồng hương tỏa”

Sau chuyến đi Đồng Tháp đầy thú vị, một thành viên TMA đã bắt được những khoảnh sắc rất 
sống động của sen và miền sông nước Đồng Tháp. Nếu có dịp, các bạn hãy đến Đồng Tháp mùa 
này để được tận mắt chứng kiến những đồng sen bất tận nhé!
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