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TMA Technology DAy 
trở lại với nhiều điểm mới
Năm nay, TMA Technology Day sẽ được tổ chức hoành tráng hơn với nhiều điểm mới:

Đây sẽ là ngày hội giao lưu – chia sẻ công nghệ sôi động và lớn nhất trong năm ở TMA và QTSC, 
diễn ra vào sáng thứ 7 ngày 15/10/2016 (thêm 2 tuần để các bạn có thêm thời gian chuẩn bị 
sản phẩm) tại TMA Tower. 

Ngoài ra, hai cuộc thi lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành riêng cho nhân viên TMA sẽ được tổ 
chức trong TMA Technology Day 2016 bao gồm:

Ví dụ: Ứng dụng IoT để tiết kiệm năng lượng và tăng bảo mật cho các tòa nhà của TMA (smart 
office), e-commerce framework dễ dàng customize cho nhiều khách hàng khác nhau, mobile 
learning sau khi Việt Nam triển khai 4G, mobile collaboration tool, new testing framework…

• Đăng ký tham gia: gửi email đến techday2016@tma.com.vn (trước ngày 26/8)
• Hạn chót nộp: 29/9 (design, demo/prototype, product)
• Thuyết trình và demo sản phẩm: 3/10-6/10
• Công bố giải thưởng: 7/10
• Tổng giải thưởng 75 triệu
• Tiêu chí:  Giá trị kinh tế 
  Tính ứng dụng 
  Độ hoàn thiện: Design    PoC/Prototype/Demo    Alpha    Beta    Release
  Sáng tạo, đột phá
• Sẽ có gian hàng riêng để demo cho các sản phẩm lọt vào vòng 2
• Công ty sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả những người tham gia
• Các giải pháp có tiềm năng ứng dụng cao sẽ được công ty đầu tư để hoàn thiện
• Công ty sẽ duy trì giải thưởng này hàng năm cho các ý tưởng chưa kịp thực hiện đợt này

• Giải nhất: 10 triệu, giải nhì: 6 triệu, giải ba: 4 triệu
• BTC chấm trực tiếp tại TMA technology Day 2016 (ngày 15/10/2016)
• Tiêu chí: độc đáo - hấp dẫn, thu hút nhiều người xem, thuyết trình sinh động
• Tất cả các gian hàng đều được hỗ trợ chi phí thiết kế - trang trí

Mời các bạn tích cực tham gia để giao lưu – chia sẻ - học hỏi và giành nhiều giải thưởng!

Best products/solutions/frameworks

Best Booths

Chủ đề phong phú về các công nghệ mới hot nhất hiện nay, tập trung vào ứng dụng công nghệ 
trong doanh nghiệp và cuộc sống

Diễn giả ngoài TMA còn có các chuyên gia từ các công ty đa quốc gia như Microsoft, Intel, 
Google…các trường đại học và khách hàng của TMA

Ngoài nhân viên TMA, nhân viên các công ty khác tại QTSC và SV CNTT có thể tham gia
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TMA PArenTs’ DAy 2016
Niềm vui hội ngộ

Những ngày cuối tháng 7, không khí tươi vui, đầm ấm 
từ TMA Parents’ Day 2016 hiện diện khắp nơi ở Lab 6 khi 
hơn 300 bậc Cha Mẹ cùng nhân viên TMA đã cùng nhau 
gặp mặt, chia sẻ nhiều điều ý nghĩa.

Từ sáng sớm ngày 23/7, Cô Ngọc Anh, chú Lệ cùng các anh, chị 
Lãnh đạo đã có mặt tại Lab 6 và tận tình đón tiếp quý Cha Mẹ. 
Những lời chào hỏi cùng những nụ cười, những cái ôm thắm 
thiết đã làm không khí ngày hội rộn rã, ấm cúng ngay từ những 
phút đầu tiên. Như lời cô Ngọc Anh: “Để TMA có thể phát triển 
như ngày hôm nay, công ty phải gửi lời cảm ơn to lớn đến quý 
Cha Mẹ, những người đã sinh ra những đứa con tuyệt vời, đang 
ngày đêm cống hiến hết mình cho công việc.” Đây chính là dịp 
để công ty gửi lời tri ân chân thành đến những đấng sinh thành 
cao quý.  

Trong không khí gia đình, cô Ngọc Anh, chú Lệ đã cùng các bậc Cha Mẹ trò chuyện thân mật về 
những thành công đạt được và chính sách phát triển nguồn nhân lực của TMA. Bên cạnh đó, những 
tiết mục đậm chất TMA cũng được trình diễn, các Cha Mẹ cũng nhiệt tình góp vui với nhiều ca khúc 
hay, bài thơ ý nghĩa, không khí chương trình càng thêm phần ấm áp. Nhân dịp này, các bậc Cha Mẹ 
cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo vì đã tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, phong 
phú về các hoạt động thể thao, văn hóa để những người con họ yêu thương có thể phát triển sự 
nghiệp và bản thân một cách tốt nhất.

Không chỉ tìm hiểu công ty qua 
các hình ảnh, clip, quý Cha Mẹ 
còn được trực tiếp tham quan 
bảo tàng, thư viện hay các 
phòng làm việc của nhân viên, 
qua đó hình dung được môi 
trường mà con mình hàng ngày 
gắn bó. 

Bữa cơm trưa thân mật và 
khoảnh khắc tạm biệt đầy 
lưu luyến giữa Cô, Chú và các 
bậc Cha mẹ đã khép lại TMA 
Parents’ Day 2016 với rất nhiều 
cảm xúc đẹp. 

Năm nay là năm thứ 3 TMA Parents’ Day được tổ chức. Công ty rất vui khi chương trình ngày càng 
nhận được nhiều sự ủng hộ và nhiệt tình tham gia của đông đảo anh, chị, em TMA. Xin gửi lời cảm 
ơn chân thành nhất đến quý Cha Mẹ, kính chúc quý Cha Mẹ luôn dồi dào sức khỏe, chúc các gia đình 
luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười!
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Trong tháng 7, 25 ngôi sao của quý II – 2016 đã được công bố và vinh danh. Với 
mong muốn tất cả thành viên TMA đều có thể tham dự buổi lễ để chúc mừng cho 
thành công của đồng nghiệp, lễ trao giải TMA Quarterly Star Performers QII – 2016 
đã được tổ chức ngay tại Hall A, Lab 6 vào ngày 28/7. Buổi lễ có sự hiện diện của Cô 
Ngọc Anh, các anh chị trong Ban giám đốc công ty cùng những cá nhân, tập thể đã 
có những cống hiến to lớn trong quý II.

Vinh danh 25 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất 
quý II - 2016

Trong không khí ấp áp, thân mật nhưng không kém phần trang trọng, 25 cá nhân, tập thể xuất sắc 
đến từ các DC và Department đã được vinh danh. 

Kết thúc phần trao giải, các thành viên tham dự buổi lễ đã vui vẻ thưởng thức bữa ăn nhẹ được 
chuẩn bị chu đáo, cùng trò chuyện, chúc mừng cho thành công của đồng nghiệp và công ty. 

TMA Quarterly Star Performers là giải thưởng thể hiện “Chính sách khen thưởng nhân viên và tập 
thể xuất sắc theo quý” của TMA, nhằm động viên và ghi nhận tinh thần làm việc của nhân viên TMA. 
Đây cũng là nguồn động viên để mỗi một thành viên TMA nâng cao trách nhiệm làm việc, cố gắng 
hơn nữa cho sự phát triển vững mạnh của công ty.
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ICT FrIeNdshIp Cup 2016
TMA toàn thắng tại vòng bảng 
Đội bóng nam TMA đã khẳng định phong độ và đẳng cấp qua bao 
mùa giải QTSC với thành tích dẫn đầu. Nhằm kiểm chứng tên tuổi 
và thực lực đội bóng công ty ở đấu trường lớn hơn, tạo điều kiện 
cho các cầu thủ có cơ hội giao lưu, thể hiện mình, TMA lần đầu 
tiên tham gia ICT Friendship Cup. Đây là giải đấu lớn, quy tụ rất 
nhiều đội tuyển mạnh từ các công ty CNTT trên địa bàn TP.HCM.

Đến nay, các chàng trai của chúng ta đã xuất sắc hoàn thành vòng 
bảng của giải với 3 trận toàn thắng trước Renesas, Amaris và Axon 
Active Vietnam. Với những nỗ lực hết mình, đội bóng TMA đã 
đứng đầu bảng B với 9 điểm và hiệu số bàn thắng ấn tượng +14. 

Đầu tháng 8, TMA sẽ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của 
giải, đối thủ tại vòng tứ kết của TMA sẽ là một đội bóng rất mạnh  
- Fsoft. 

Hãy cùng đến sân Celadon city, Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Chúc đội 
bóng TMA giữ vững phong độ, đi qua những thử thách lớn hơn 
sắp tới! 
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TMA WoMAN FooTbAll Club
Đoàn kết và bản lĩnh
Nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những đội bóng nữ khác trong khu vực và trên địa bàn thành 
phố, đội bóng nữ TMA đã lần đầu tiên xuất quân trong tháng 7 vừa qua tại giải đá bóng hội tin học 
TP.HCM – HCA Cup 2016. Tham gia giải này, đội thi đấu vòng tròn tính điểm và đã lần lượt chạm trán 
các đối thủ Misa, ĐTH HTV, báo SGGP và Citi bank.

Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ nữ của chúng ta càng chứng minh 
được cho người hâm mộ sự cố gắng của mình. Tuy không dành 
được chiến thắng, đội bóng TMA cũng đã gây không ít khó khăn 
cho các đối thủ và tạo được ấn tượng mạnh về lối chơi fair play, 
tinh thần đồng đội và sự cố gắng hết mình.

Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng các cầu thủ nữ của chúng ta học hỏi 
được thật nhiều trong những trận đấu vừa qua, lấy đó làm động 
lực để tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.



TMA FuTsAl leAgue 2016
gay cấn tại league A, b
Bước vào giai đoạn đấu League với những đối thủ “một chín một mười”, các đội bóng TMA đang 
phải nỗ lực hết mình để có thể được vinh danh vào cuối mùa giải. Với những quy định lên hạng, 
xuống hạng đầy hấp dẫn, mọi cố gắng của các đội đều được ghi nhận một cách công bằng. Tháng 
7 là tháng thi đấu đầu tiên của League A và B, cùng với đó, sự xuất hiện của hai đội Senior đã khiến 
sân K334 thêm phần rộn ràng, đông vui.

Lần đầu tiên thi đấu chính thức 
với các đội trẻ, các anh Senior đều 
đã thi đấu hết sức cố gắng và gây 
nhiều khó khăn cho đối phương, 
tìm về cho đội mình những bàn 
thắng đẹp mắt. Đặc biệt, Senior 
DG đang gây bất ngờ lớn khi có 
được 2 chiến và đang xếp thứ 3 
trên bảng xếp hạng và cạnh tranh 
mạnh mẽ cho một xuất lên hạng 
vào mùa sau. Cũng trong League 
B, DC2 với quyết tâm thăng hạng 
đang tạo ra những cơn mưa bàn 
thắng và chứng tỏ thực lực, DC4C 
cũng đuổi theo sát nút trên bảng 
xếp hạng. 

Tại League A, cuộc cạnh tranh giữa DEP, DC1, DC4 và DC6 cho ngôi vị đầu bảng đang diễn ra hết 
sức gay cấn. DEP đang rủ bỏ hình ảnh lãng tử để trở thành một đội bóng chắc chắn hơn với sự kết 
hợp của kinh nghiệm và sức trẻ, DC1 với sự điềm tĩnh, khiêm tốn đã chuyển mình từ ẩn số trở thành 
đối thủ đáng gườm cho các đội còn lại. DC4 với phong độ và những gương mặt mới xuất sắc đang 
làm hài lòng người hâm mộ. Còn DC6, cuộc chinh phạt của họ vẫn tiếp diễn với 3 trận thắng liên 
tiếp. Với lực lượng đồng đều và tinh thần thi đấu tuyệt vời, họ đang tạo nên cuộc chiến tứ đại gia 
đầy hấp dẫn.
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T-ACousTIC NIghT
Điểm đến lý tưởng của người yêu âm nhạc 
Thứ 6 cuối cùng của tháng 7, T-Acoustic Night đã có buổi sinh hoạt đầu tiên tại F Café, 
Hoa Hồng, Phú Nhuận và thực sự là điểm đến lý tưởng cho anh, chị, em yêu âm nhạc TMA 
mỗi tháng. 

Trong không gian ấm cúng, các thành viên TMA đã không ngần ngại chia sẻ cùng mọi 
người niềm đam mê ca hát cũng như thể hiện khả năng trình diễn nhạc cụ của mình. Thoải 
mái thể hiện mình với sự cổ vũ nồng nhiệt của các đồng nghiệp, đêm nhạc đã đem mọi 
người trong công ty xích lại gần nhau hơn và cùng hứa hẹn sẽ gây ấn tượng hơn nữa ở 
những đêm nhạc tiếp theo.

T-Acoustic Night sẽ có buổi sinh hoạt tiếp theo vào thứ 6 cuối cùng của tháng 8, các bạn 
nhớ đừng bỏ lỡ nhé! 
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Giải đấu vẫn còn ẩn chứa 
nhiều bất ngờ phía trước. 
Hãy đến sân K334 vào sáng 
thứ 7 hàng tuần để cổ vũ 
cho các cầu thủ.

(Bảng xếp hạng League A và B cho đến nay)

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

DC1

DC6

DC4

DEP

DC12

DC5

DC8

DC9

DC1B

DC2

DC4C

Senior DG

DC7

DC4B

DC3

DC11

Senior DEP

4

3

3

4

4

3

2

3

4

4

4

3

3

4

4

4

2

3

3

3

3

2

1

0

0

0

4

3

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

2

2

2

3

4

0

0

1

1

2

3

4

2

18

15

10

13

10

8

4

7

0

18

24

10

8

11

12

11

4

7

5

0

5

14

12

8

13

21

7

8

9

9

14

11

23

17

11

10

10

8

-4

-4

-4

-6

-21

11

16

1

-1

-3

1

-12

-13

9

9

9

9

6

3

0

0

0

12

10

6

6

4

3

0

0
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TIếC ThươNg bạN TôN ThấT QuANg hưNg
Những tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày 
bạn Tôn Thất Quang Hưng – Thành 
viên nhóm GBST – WM – QA đột ngột 
qua đời, nhưng những hành động 
đẹp nhằm giúp đỡ gia đình bạn ấy 
vẫn đang tiếp tục được thực hiện. 
Tính đến hiện nay, chúng ta đã quyên 
góp được tổng số tiền 271 triệu đồng 
+ 2000 AUD, trong đó 2000 AUD là sự 
chia sẻ quý báu từ phía khách hàng để 
chung tay giúp đỡ gia đình, 50 triệu 
được trích ra từ quỹ Khát vọng đã gửi 
đến chị Ngọc – vợ anh Hưng để kịp 
thời lo đám ma, 221 triệu và 2000 AUD 
còn lại đã được chuyển thành các tài 
khoản tiết kiệm: 

1 tài khoản 100 triệu đã được chị dương phạm chuyển đến vợ bạn hưng 
để lo cho con gái 2 tuổi

1 tài khoản 100 triệu + 1 tài khoản 13 triệu gửi đến ba bạn hưng để dưỡng 
già và chăm lo mồ mả

1 tài khoản 7 triệu + 1000Aud được gửi đến con gái 2 tuổi

1 tài khoản 1000Aud được chuyển đến con trai 4 tuổi

Giữa tháng 7 vừa qua, Cô Ngọc Anh, Dì Liêm, anh Lạc Bùi cùng chị Uyển Phạm cũng đã có chuyến 
thăm đến gia đình và trao tận tay những sổ tiết kiệm còn lại. 
Hưng ra đi là mất mát to lớn cho gia đình, đồng thời cũng là nỗi buồn đau sâu sắc của công ty chúng 
ta, đặc biệt là dự án GBST-WM-QA. Với những giúp đỡ kịp thời, giờ đây, Hưng đã có được một nơi 
yên nghĩ yên bình và khang trang tại quê nhà và gia đình Hưng cũng sớm ổn định được cuộc sống 
khi thiếu vắng anh.
Thay mặt gia đình, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thành viên trong đại gia đình TMA. Những 
đóng góp và động viên chân thành của các bạn đã giúp rất nhiều cho gia đình Hưng vượt qua thời 
gian khó khăn này. Tin chắc rằng với sự tương thân tương ái và đoàn kết này, không khó khăn nào 
có thể ngăn cản TMA.
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TMA tuyển dụng rầm rộ các ứng viên 
.NeT, Java, Testing, Ms dynamics, embedded

Tin rất vui là nhiều khách hàng ngày càng tín nhiệm công ty chúng ta và đang thực hiện các kế hoạch 
mở rộng dự án (TechnologyOne, Sierra Wireless, Genband, Avaya, NTT-Software, Sharp, AIA, Flintfox, 
Airdoc…) và chúng ta mới thắng thầu một số dự án lớn từ thị trường Úc, do đó các dC đang cần 
tuyển hàng loạt các vị trí với số lượng lớn:

1.   Java: 80 vị trí
2.   .NeT: 60 vị trí
3.   Ms dynamics AX, CrM, NAV: 40 vị trí 
      (cho trung tâm giải pháp MS Dynamics)
4.   embedded/C++: 15 vị trí
5.   Testing + Telecom: 40 vị trí

            Ứng viên 1-2 năm kinh nghiệm:         4.000.000 đ
            Ứng viên 2-5 năm kinh nghiệm:         6.000.000 đ
            Ứng viên trên 5 năm kinh nghiệm: 10.000.000 đ 

Công ty mới đưa ra chương trình Reference Bonus đặc biệt cho đợt tuyển dụng này 
(không áp dụng cho vị trí Testing + Telecom)

Các bạn hãy giới thiệu các ứng viên có kinh nghiệm 
góp phần phát triển công ty!

Email gửi về recruit@tma.com.vn 
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Nhóm DVIT tiếp tục mở rộng và sẽ có thêm 20 thành viên mới trong 3 tháng tới, tăng 
số lượng thành viên lên hơn 100%. Bên cạnh đó, nhóm DEV Connect support API tốt, 
tạo cơ hội mở rộng thêm resource cho dự án. 

Nhóm UC hoàn tất và release GA build cho DSPG phone - new device của Avaya. 
Nhóm cũng nhận về một dự án mới trên Mercury device (cũng là new device Avaya).

Dự án APS chuyển toàn bộ hệ thống Agoda Contact Center và WFO thành công ngoài 
mong đợi, nhận được phản hồi tốt từ khách hàng, hứa hẹn sự hợp tác lâu dài 

Vice Present và Director của dự án Sierra Wire đã có chuyến thăm và làm việc TMA. 
Với đội ngũ các thành viên giàu kinh nghiệm và sự chuẩn bị tốt từ DC1, khách hàng 
đã 1 lần nữa bị thuyết phục và tăng thêm sự tin tưởng.

Team DC2-Kandy vừa chào đón anh Võ 
Thành Tâm trở về từ chuyến on-site rất 
thành công tại Ottawa-Canada. Trong 
chuyến đi lần này anh đã cùng các chuyên 
gia của Kandy tại Ottawa xây dựng thành 
công KITS lab (Kandy Integration Test 
System) và nhận được rất nhiều phản hồi 
tốt từ phía khách hàng.

Nhiều khách hàng VIP của DG4 liên tục ghé thăm các projects trong hai tuần cuối 
tháng 7.

Michael Leaver (R&D Manager) và Brian Shorland (Director, Product Management  
VitalQIP Applications & Analytics) đã có một tuần làm việc cùng Vital QIP team.  
Nhân dịp này khách hàng cũng đã có lời khen một số thành viên có thành tích 
xuất sắc.

OmniVista đã chào đón và làm việc với Jalil Asad (V.P Engineering) trong tuần 
cuối tháng 7.

Cũng trong tuần cuối tháng 7, Alain Benard (Senior Instructor của Accedian 
Networks) đã tiến hành khóa training lấy chứng chỉ MEF-CECP cho 10 thành 
viên của nhóm Accedian. Sau nhiều tháng miệt mài tự luyện công và một tuần 
tham gia khóa training với Alain, tất cả 10 thành viên được chọn của nhóm 
Accedian đã xuất sắc  passed kỳ thi lấy chứng chỉ MEF-CECP professionals on 
the Ethernet Academy (www.ethernetacademy.net).

I. CôNG VIệC
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Nhóm Kandy được thành lập với 8 thành viên vào đầu tháng 5/2016 và nay đã tăng 
lên 15 thành viên. Hiện tại dự án đang được tiếp tục mở rộng. 

Genband DC2 vừa chào đón các chuyên gia Telecom từ tập đoàn sejong hàn Quốc 
đến thăm và làm việc tại Lab5. Những Technical Prime hàng đầu của dự án Genband 
DC2 như Phong Nguyễn, Hải Chu, Khôi Võ, Xuyên Thái cùng với những Engineer tài 
năng của nhóm đã để lại ấn tượng rất tốt đối với khách hàng sau khi demo thành 
công C20 solutions cũng như các product của Genband.
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Nhóm UC có chuyến du lịch vô cùng thành công và vui vẻ ở Mũi Né. Tại đây, các 
thành viên đã cùng nhau xõa hết mình và có những giây phút thư giãn đúng nghĩa.
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II. VUI CHơI GIảI TRí

Với mục đích luôn trong tư thế sẵn sàng trước sự phát triển không ngừng của công 
nghệ cũng như thu hút khách hàng mới trong tương lai, DC9 vừa quyết định thành 
lập 3 dự án R&D

Trong tháng 7, nhóm DynAgility  
đón các thành viên phía khách 
hàng Andrew Abbott qua thăm và 
làm việc. Trong thời gian đến thăm, 
khách hàng cùng nhóm đã tổ chức 
giao lưu, ăn uống thân mật. 

Response Web: với mục tiêu nghiên cứu các 
công nghệ mới của Web đồng thời áp dụng 
vào xây dựng phần mềm theo dõi việc làm 
ngoài giờ của nhân viên.
Cloud computing/migration: “Điện toán 
đám mây” đang là một xu hướng hot vì 
vậy DC9 quyết định làm chủ xu hướng này 
bằng việc nghiên cứu và xây dựng một ứng 
dụng cục bộ trên “mây”

DC9

DC11

Internet of Things (IoT): IoT là một xu thế hot khác hiện nay. DC9 đang nghiên 
cứu và xây dựng “văn phòng thông minh” tại Lab2 với các hệ thống tương tác 
hết sức hiện đại và mới mẻ

DC4C với dự án chủ đạo là Omni Vista chuẩn bị bắt đầu release mới nên cần tăng 
cường nhiều nhân lưc cho team. Cùng với đó,  DC4C đã có sự thay đổi phòng làm 
việc, khoảng 20 nhân lực đã chuyển sang phòng làm việc mới ở Lab 6. 
Song song với đó, tháng 7 cũng là giai đoạn kết thúc release CAPEX 4.2.1 của dự án 
Omni Vista nên các anh em trong team đang nỗ lực hết mình để có sản phẩm với chất 
lượng cao nhất cho khách hàng.

DC4C
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Sau những ngày tháng làm việc chăm chỉ với release CAPEX 4.2.1, nhóm OmniVista sẽ 
có chuyến du lịch đến Phan Thiết trong 3 ngày. Mong rằng chuyến du lịch lần này sẽ 
là cơ hội tốt để kết nối các nhân viên cũ và mới với nhau, cũng như là cơ hội giải tỏa 
căng thẳng để tiếp tục release mới với chất lượng cao nhất

DC9 AxS Dev 2 vừa có chuyến thăm thú Đà Lạt trong 2 ngày. Chuyến đi này không 
chỉ giúp các thành viên tận hưởng không khí mát lạnh dễ chịu của Đà Lạt mà còn thắt 
chặt hơn nữa mối quan hệ đồng nghiệp trong Dev2. 

Đầu tháng 7, DC11 phối hợp cùng hội Khoa học Tâm lý giáo dục Nhịp cầu hạnh phúc 
(OBV VIệT NAM) tổ chức khóa học “Nâng cao kiến thức phòng chống xâm hại trẻ em”.  
Lớp học thu hút sự tham gia của đông đảo anh, chị có con nhỏ tại lab 6. 
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Các thành viên của nhóm GB Consumers đã có một chuyến đi đáng nhớ đến vùng 
biển Lagi Bình Thuận. Mọi người đã có những giây phút thư giãn nghỉ ngơi đầy thú 
vị bên nhau và qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết.

DC2
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TMA corner

Đêm đầu tiên:

Ngày thứ 1:

Từ tháng 7 này, TMA Internal Newsletter sẽ bổ sung một chuyên mục mới toanh mang 
tên TMA Corner. Đây sẽ là nơi dành riêng cho những chuyến đi, những trải nghiệm và 
những dòng cảm xúc thăng hoa của anh, chị, em TMA. Nếu có bất kỳ trải nghiệm mới lạ, 
những câu chuyện hoặc tâm sự muốn chia sẻ đến tất cả đồng nghiệp tại TMA, các bạn 
đừng ngần ngại gửi về IC nhé! Cơ hội để gửi thông điệp đến hơn 1800 người chung lý 
tưởng, ngại gì mà không thử? 

Bạn đã từng nghe nói nhiều về Phú Quốc, một hòn đảo thơ mộng nằm sâu trong vịnh Thái Lan, với 
làn nước biển trong xanh và bờ cát trắng. Vậy làm sao để khám phá hết vẻ đẹp của hòn đảo này với 
chi phí hợp lý nhất? Bạn có thể tham khảo bài viết sau. Bài viết này được chia sẻ bởi nhóm 6 bạn 
(team GB SDIN/Automation, DC2) với hành trình dài 3 ngày 3 đêm. Một chuyến đi siêu tiết kiệm với 
nhiều điều thú vị.

Chúng tôi tập trung tại bến xe Miền Tây. Tại đây có nhận gửi xe máy qua đêm (nhà xe có mái che) 
với mức phí là 10k/một ngày đêm. Từ Sài Gòn đi Hà Tiên có thể mua vé xe giường nằm của hãng 
Phương Trang hoặc KumHo (cả đi lẫn về với giá vé là 168k/lượt)

du lỊCh phÚ QuỐC ChỈ VỚI 2 TrIỆu ĐỒNg

Đúng 6h00 chúng tôi có mặt tại bến xe Hà Tiên. 
Vừa xuống xe, chúng tôi được xe trung chuyển 
chở đến thẳng bến tàu Hà Tiên. Tại bến tàu, bạn 
nên ăn bánh mì ốp la, bởi món này ở đâu cũng 
vậy, khó lòng mà làm dở. Chúng tôi đi tàu Ngọc 
Thành, xuất bến lúc 7h45 và đến Phú Quốc 
đúng 9h00. Tàu Ngọc Thành tạm ổn, giá vé là 
215k/lượt. Bến tàu cách thị trấn Dương Đông 
15km, có thể đi taxi nếu đi đông, hoặc mua vé 
xe bus bán ngay trên tàu, giá 30k/người. 

Nơi chúng tôi ở là KS Thiên Phú Nghĩa (khác 
với nhà nghỉ Thiên Phú Nghĩa nhé, 2 nơi này 
dễ gây nhầm lẫn). Khách sạn nằm ngay đường 
30/4 tiện ăn uống, rất mới, sạch sẽ, giá phòng 
cuối tuần là 500k phòng 3 người. 

Buổi trưa, chúng tôi ăn tại quán Nu Na trên 
đường Nguyễn An Ninh. Cơm phần khá ngon, 
mỗi phần khá nhiều, hải sản tươi. Ăn ngập mặt 
hết khoảng 50k/người. Mọi người có ăn nhớ 
gọi phần canh chua cá bốp nhé. 1 tô canh chua 

khá lớn, nhiều cá, to hơn cả nồi lẩu, 6 người ăn 
mãi vẫn không hết.

Về khách sạn chúng tôi ngủ dưỡng sức tới chiều 
thì đi tắm biển. Nhiều người muốn tắm biển ở 
thị trấn Dương Đông thì thường ra ngay Dinh 
Cậu, ở đây nhiều đá và cũng không sạch lắm. 
Chúng tôi thật sự sáng suốt khi quyết định đi 
dọc đường Trần Hưng Đạo để tìm bãi tắm. Cứ 
nhắm hướng dãy khu resort mà đi. Thấy chỗ 
nào hợp con mắt thì bạn ghé vào. An tâm là cứ 
tắm bãi biển khu resort thoải mái. Vì là bãi biển 
chung nên không ai dám đuổi bạn đi cả.

Bãi biển khá dốc, sóng lớn tắm cực đã. Đến 
đêm chúng tôi dạo quanh chợ đêm Dinh Cậu. 
Vào đây chỉ để tham quan, chụp ảnh lừa tình 
các kiểu chứ đã xác định là không ăn vì giá khá 
đắt. Ăn hải sản đêm thì nên đi quán Cát Biển 
ngày đối diện Dinh Cậu, đồng giá 60k/phần. 
Ngồi ngay trên cát, vừa ăn vừa ngắm biển, cảm 
giác rất lạ.
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Ngày thứ 2: (hành trình rong ruổi bằng xe máy)

Ngày thứ 3:

Thường ở các khách sạn đều có thể cho bạn 
mướn xe. Giá giao động từ 120k-150k không 
bao gồm tiền xăng. Để rong ruổi cả ngày thì 
mỗi xe đổ trước khoảng 50k.

Bắt đầu bằng chuyện ăn sáng. Đến Phú Quốc 
thì chắc chắn không thể bỏ qua quán Bánh 
canh Phụng cực kì nổi tiếng. Bạn cũng đừng 
quên bỏ lỡ món bánh thốt nốt bán trên xe đẩy 
ngay ngoài quán nhé. Ngon cực kì, đảm bảo ăn 
một lần là ghiền, tìm hoài không đâu có.

Hành trình xe máy khắp Nam đảo như sau:

TT.Dương Đông > cơ sở ngọc trai Ngọc Hiền > 
thiền viện trúc lâm Hộ Quốc > bãi Khem > nhà 
tù Quốc Quốc > bãi Sao > bến tàu Hàm Ninh

Chùa Hộ Quốc phải nói là đẹp như tranh vẽ. Đặc 
biệt là khi bạn đi bằng xe máy. Đường vào một 
bên là núi, bên còn lại là bãi biện rộng dài. Đi 
hết con đường oanh cua uốn lượn vòng quanh 
núi là đến chùa Hộ Quốc. Chùa ở trên cao, phía 
dưới là bãi biển đẹp tuyệt vời. 

Bất kì ai đến Phú Quốc hỏi nơi để thưởng thức 
hải sản ngon, rẻ thì đều tìm được mẫu số chung 
là bãi Khem. Đặc biệt ở đây có món đặc sản gỏi 
cá trích thì ngon không đâu bằng. Bãi Khem 
vốn là bến thuyền của ngư dân. Những con cá, 
con nhum vừa đánh bắt được đem ngay vào 
chế biến nên rất tươi. Giá thì phải gọi là Phú 
Quốc chẳng đâu rẻ hơn.

Sau khi ăn uống no nê, nằm võng nghỉ trưa, 
chúng tôi lại lên đường đi nhà tù Phú Quốc. 
Bên cạnh nhà tù có con đường dẫn vào bãi Sao, 
bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc. Khi đến đây, bạn 
sẽ thấy ngất ngây với vẻ đẹp đậm chất hoang 
sơ của biển với bãi cát trắng trải dài, nước biển 
xanh trong vắt quanh năm. Một điều đặc biệt 
nữa của bãi Sao mà khó có thể tìm ở một nơi 
nào khác là bãi biễn khá nông, gần như không 
có sóng. Nằm thả mình trên biển như ở bể bơi, 
xung quanh là non xanh nước biếc. 

Tắm biển chán chê, chúng tôi tranh thủ đến 
làng chài Hàm Ninh để mua hải sản. Hải sản ở 
đây được người bán nuôi trong những chiếc bè 
lồng, treo dọc cầu tàu. Hải sản tươi tuyệt đối và 
giá khá rẻ. Mua hải sản ở đây rồi về khách sạn 
nhờ người chế biến. Bảo đảm bạn sẽ có một 
buổi ăn tối không gì tuyệt bằng.

Chúng tôi khởi hành về lại Sài Gòn. Kết thúc 
chuyến đi khám phá đảo Phú Quốc 3 ngày 3 
đêm. Với chi phí không tưởng 2 triệu/người.

Du lịch đảo Phú Quốc không hề đắt, nếu như 
bạn lên kế hoạch kĩ càng và tìm được những 
chỗ ăn ngon rẻ. Mong là bài viết trên đây sẽ 
cung cấp những thông tin bổ ích cho chuyến đi 
du lịch sắp tới của bạn.


