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WE WORK

Chiều 11/01/2016, sảnh lớn White Palace không còn một chỗ trống bởi sự hiện diện của hơn 
1800 nhân viên TMA trong buổi lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập công ty. Đặc biệt, với sự xuất 
hiện của Cô, Chú trong trang phục áo dài truyền thống cùng các anh chị trong ban Giám đốc 
và nhiều khách hàng quan trọng của công ty, buổi lễ diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp nhưng 
không kém phần thân mật, giàu tình cảm.

Ngay đầu buổi lễ, cô Ngọc Anh, chú Lệ cùng BGĐ công ty đã hiện 
diện đầy đủ trên sân khấu để gửi lời cám ơn đến toàn thể nhân viên 
TMA vì những nỗ lực làm việc trong năm 2015, đưa TMA ngày càng 
phát triển. Cùng với đó, BGĐ cũng gửi lời tri ân đến quý khách hàng 
đã đồng hành với TMA trong suốt thời gian qua.

Với chủ đề “TMA 18 năm trưởng thành vững mạnh”, chú Lệ đã nêu 
bật những cơ hội, thách thức và thành tựu mà TMA đã đạt được 
trong năm 2015 sau 2 năm thực hiện phong trào Transformation. 
Bên cạnh đó là đề ra những mục tiêu trong năm mới, thể hiện rõ 
quyết tâm chuyển đổi quyết liệt và toàn diện hơn nữa nhằm nâng 
tầm TMA lên vị trí cao hơn với sự cải tổ về nền tảng từ cơ sở hạ tầng 
đến chất lượng chuyên môn, trình độ quản lý… Với những mục tiêu 
trên, chú Lệ cũng hy vọng khách hàng cũng như nhân viên sẽ ngày 
càng hài lòng với TMA. Đặc biệt, chú Lệ cũng đã giới thiệu tới toàn 
thể nhân viên Org chart mới của công ty với sự ra đời của nhiều DC 
mới, tách ra từ các DC hùng mạnh khác cùng với sự xuất hiện một 
vị trí rất cao và rất mới: Vice President of Delivery mà anh Bùi Minh 
Lạc là người gánh vác trọng trách này. 

Tô điểm thêm cho buổi lễ, những tiết mục văn nghệ hấp dẫn với chủ 
đề xuân đến từ các DC, Dept đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt 
của toàn thể khán giả. Phần trao thưởng PA5, Star Pererfomer, Super 
Performer, Team Prize và công bố Promotion diễn ra long trọng với 
sự chú ý của toàn thể nhân viên. Năm nay, có 69 cá nhân xuất sắc 
đã được tuyên dương PA5, cùng với đó, có 336 thành viên TMA đã 
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Hơn 1800 nhân viên TMA họp mặt nhân 
lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập TMA

được Promote lên các chức danh cao hơn vì những nỗ lực, cố gắng của mình. 

Sau phần trao thưởng sôi động cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thể thao văn nghệ TMA 
2015 và phần bốc thăm may mắn đầy hấp dẫn, buổi lễ đã kết thúc trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Xin 
cám ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những sự kiện sắp tới của TMA.
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Vinh danh 25 Star Performer Quý 4 
2015

25 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất đã vinh dự đạt giải thưởng TMA Quarterly Star Performer 
trong quý 4. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và cố gắng của các thành viên trong 
suốt thời gian qua. Buổi trao thưởng diễn ra long trọng và đầy cảm xúc tự hào, diễn ra ngay trong 
buổi lễ kỷ niệm 18 năm thành lập TMA. 

Với những các nhân xuất sắc này, bảng vàng TMA Star Perforrmer 2015 đã hoàn thiện, đánh dấu 
chặng đường phát triển và thành công của giải thưởng có giá trị 1 tỷ đồng/năm này.  

Hy vọng trong năm mới 2016, TMA sẽ có càng nhiều Star Performer, đóng góp cho sự phát triển 
vượt bậc và bền vững của TMA. 



WE WORK 4

TMA bảo vệ thành công chứng chỉ 
bảo mật thông tin ISO 27001:2013

TMA đạt chứng chỉ quản lý bảo mật thông tin 
ISO27001:2005 vào đầu năm 2013 và liên tục duy trì, 
cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISMS để 
nâng cấp chứng chỉ ISO 27001 lên version mới nhất 
2013 vào đầu năm 2014.

Ngày 19/01/2016, sau kỳ đánh giá của TUV 
Vietnam diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 
1/2016, TMA đã tiếp tục bảo vệ thành công chứng 
chỉ bảo mật thông tin ISO 27001:2013. 

Kết quả đánh giá hệ thống ISMS TMA 
theo tiêu chuẩn ISO27001:2013 của TUV 
lần này hơn cả mong đợi (không tìm thấy 
bất kỳ điểm không phù hợp nào). Đây là 
sự nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể IT/ 
Security/QMS và các phòng ban, dự án 
liên quan. 

Trong thời gian tới, Security/QMS sẽ phối hợp với 
nhau để triển khai các khuyến nghị mà TUV đưa ra, 
làm rõ hơn các nguyên nhân cốt lõi khi thực hiện 
Internal Audit định kỳ các dự án và phòng ban nhằm 
tăng tính hiệu quả của việc áp dụng tiêu chuẩn bảo 
mật thông tin. Rất mong các bạn hợp tác, hỗ trợ 
bằng cách thực hiện tốt các khuyến nghị từ phòng 
Security.
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Sống động cùng TMA Happy Hour

Hơn 200 nhân viên TMA đã hòa mình trong bữa tiệc âm nhạc và bia đầy sống động của TMA 
Happy Hour lần đầu tiên được tổ chức tại sân trước Lab 6 vào chiều ngày 29/01 vừa qua.

Sau một ngày làm việc miệt mài, 
anh chị em TMA đã có cơ hội để 
“xõa” hết mình khi vừa uống bia, 
nghe nhạc sống và trò chuyện 
vui vẻ. Ngoài ra, phần bốc thăm 
trúng thưởng hấp dẫn đã giúp 
mọi người có những phần thưởng 
thật vui. 

Đây là cơ hội để gắn kết các thành 
viên gia đình TMA. Dù buổi tiệc có 
quy mô không quá lớn nhưng đã 
thu hút rất đông nhân viên tham 
gia. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục 
nhiệt tình hưởng ứng các hoạt 
động sắp tới của công ty.
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Chuẩn bị cho hội thao QTSC 2016
Từ 9/3 đến 15/4 sắp tới, hội thao QTSC 2016 sẽ diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như:

Bóng đá mini:

Bóng bàn: 

Cầu lông: 

Điền kinh: 

Kéo co: 

Nhảy bao bố: 

Đua xe đạp chậm: 

Cờ tướng

Cờ vua

Bi-da: 

Quần vợt: 

Hội thi cắm hoa đồng đội

Nam – Nữ

Đơn nam – Đơn nữ - Đôi nam – Đôi nữ - Đôi nam nữ

Đơn nam – Đơn nữ - Đôi nam – Đôi nữ - Đôi nam nữ

200m nam – 100m nữ - 1500m nam – 800m nữ - 
3000m nam – 2000m nữ - Nam nữ tiếp sức 2000m 

Nam – Nữ

Nam – Nữ

Nam – Nữ

Carom Libre

Đơn nam – Đôi nam

Đây là lần thứ 10 CVPM 
Quang Trung tổ chức hội 
thao, sự kiện này cũng 
nhằm hướng đến kỷ niệm 
15 năm ngày thành lập 
CVPM Quang Trung. Để 
đại diện TMA tham gia 
hội thao QTSC 2016, các 
bạn hãy đăng ký ngay từ 
hôm nay đến hết ngày 
15/2/2016 qua email: 
ic@tma.com.vn
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DG3 khởi động năm mới 
bằng nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa

Vừa qua, các thành viên DG3 đã tổ chức liên tục 2 chương trình Từ thiện để khởi động 
cho năm mới 2016. Đó là kết hợp với Hội từ thiện ngoài công ty thăm, tặng quà cho bà 
con nghèo xã Mỹ Thạnh Bắc, Long An và nấu hơn 600 suất cháo phát cho bệnh nhân và 
người nhà tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Với những hành động đầy nghĩa tình này, các thành viên DG3 đã góp sức giúp đỡ nhiều 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết yên ấm hơn, giúp những ngày nằm viện 
dài đằng đẵng của nhiều bệnh nhân nghèo thêm phần ngắn lại. Cám ơn tấm lòng của 
các bạn và hy vọng các hoạt động từ thiện ý nghĩa tương tự sẽ ngày càng nhận được sự 
ủng hộ của nhiều thành viên gia đình TMA. 
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I. CôNg vIệC

Nhóm APS (Avaya professional Service) vừa hoàn thành xuất sắc 2 dự án từ khách 
hàng FCC, nhận được phản hồi tốt và sự tin tưởng từ khách hàng. 

Hai dự án mới của DC9 là ClearOne và Text Integration đã xuất sắc nhận được giải 
thưởng của quý IV 2015 vừa qua. Mặc dù còn non trẻ nhưng 2 dự án nói trên đã cho 
thấy bản lĩnh của mình trên con đường tìm sự tin tưởng từ khách hàng. Hy vọng với 
giải thưởng này, các thành viên sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy tối đa khả năng để có 
thể mang lại nhiều thành công trong tương lai. 

Trong tháng 1 năm 2016, AxS đã thành lập thêm 2 nhóm nhỏ bao gồm 2 nhóm Dev và 
1 nhóm Test chịu trách nhiệm bảo trì META GPON/EPON plugs từ phía ASB.

Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, tầng 5 của Lab 4 đã được cải tạo thành phòng làm việc 
thứ 2 của Accedian program, với trang thiết bị đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng. 

Khách hàng Nokia (trước đây là Alcatel-Lucent) đang phối hợp đưa các thành viên từ 
Ấn Độ và Bỉ đến thực tập/làm việc tại dự án VitalSuite Lab3

QIP Dev triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các công cụ hỗ trợ coding và review:

Reviewer Contributions: Công sức review code được theo dõi và đánh giá tự 
động. Giải thưởng được trao hàng tháng cho các bạn có nhiều đóng góp

The Coffee Challenge - QIP Code Championship: các thành viên tham gia vừa 
code vừa chơi vừa  nhận phần thưởng là coffee free từ PM

OmniVista đón tiếp Asad Jalil - Vice President của Alcatel Lucent Enterprise USA đến 
thăm và khen thưởng cho các thành viên đạt high performance theo chuẩn của khách 
hàng.
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II. vuI CHơI gIảI Trí

Trong không khí mừng xuân mới, DC9 đã tổ chức giải đấu bóng đá DC9 – Tứng hùng 
cup. Sau 2 lượt đấu đi và về, chiếc cup của giải đã tìm được chủ nhân – AxS QA. AxS 
QA đã bảo vệ thành công chứ vô địch mùa trước một cách thuyết phục, bên cạnh 
đó giải đấu đã cho thấy được chất lượng chuyên môn được tăng hơn sau mỗi lần tổ 
chức.

Cùng với đó, giải đấu “DC9 – Cầu lông vô địch cup” đã trở lại và lợi hợi hơn xưa khi số 
lượng các đội tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều thành viên đến từ DC khác. 

Ngoài các phong trào thể thao, annual trip là hoạt động được mong chờ nhất trong 
DC9. Năm nay các thành viên trong DC9 đã có dịp đến thăm nước bạn Cambodia, 
được tận mắt chứng kiến một trong 7 kỳ quan của thế giới Angkok Wat cũng như 
cách thức sinh hoạt, cuộc sống đời thường của người dân nơi đây.

Trong tháng 1 vừa qua, hầu hết các DC, Dept đã tổ chức GIS meeting và YEP party. 
Mỗi chương trình đều mang bản sắc riêng từng DC, Dept. Hào hứng, sôi động nhưng 
không kém phần ấm áp, đây cũng coi như là lời gặp mặt cuối cùng của mọi người 
trong năm cũ, tổng kết những gì đã làm được để tiến tới một năm mới thành công 
hơn nữa. 

GIS meeting và YEP party khắp các DC

360o DC
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Lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016

Trong thời gian nghỉ Tết, nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến công việc, các bạn vui lòng 
liên hệ:

 Admin

Lab 6: Diệp Phạm - ptndiep@tma.com.vn - Mobile: 0988609448

Phú Nhuận: Duy Trần - tducduy@tma.com.vn - Mobile: 090 9594548

 Electric

Hậu Phạm - pbhau@tma.com.vn - Mobile: 0903666812

 IT 

Sửu Bùi - bnsuu@tma.com.vn - Mobile: 0902480480

Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ ấm áp bên người thân, cùng gia đinh đón một năm mới 
An khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong năm mới Bính Thân 2016!


