
Lãnh đạo các sở Giáo dục - Đào tạo 
trong cả nước đến thăm TMA

TMA thu hút 8 khách hàng mới trong 
quý I - 2016

Giới thiệu ứng viên - Nhận tiền Bonus

TMA thể hiện mình tại hội thao QTSC 2016

Nhân viên TMA hào hứng tham gia lớp Guitar TMA khóa 8

Khoa CNTT trường ĐH Quy Nhơn 
đến thăm TMA

Tạm thời cấm một số tuyến đường 
trong CVPM Quang Trung

Sử dụng thẻ nhân viên (badge) để gởi và lấy 
xe máy: Nhanh chóng, thuận lợi và an toàn

360o DC

PA Feedback Management Tool: Công cụ 
giúp đánh giá PA đầy đủ và hiệu quả

Hỗ trợ đem công nghệ thông tin và nước 
sạch về với ấp nghèo Tô Hạ, xã Núi Tô, 
huyện Tri Tôn, An Giang

Đoàn MBA đại học Villanova, Hoa Kỳ 
đến thăm TMA

Chương trình mổ mắt miễn phí thực sự 
đem ánh sáng cho người mù nghèo
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Trong quý 1 vừa qua, TMA đã thu hút được 8 khách hàng mới từ khắp nơi trên thế giới, cụ thể: 

 north America: Meshwork, DB OKEE

 Europe: Data Interchange (UK)

 Australia: ADHIS, Novatti, Netlink

 Japan: Mitsubishi Electric 

 Korea: Zum Internet

Cùng với đó, những khách hàng hiện tại như Accedian, Alcatel-lucent, Shoretel, Flintfox, Musac, 
Adhis… cũng có những sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. 

Nhu cầu nhân lực của công ty chúng ta là rất lớn và cấp thiết. Chúng ta hiện đang cần tuyển thêm 
hơn  200 kỹ sư để gia nhập vào các dự án của công ty. 

Việc kiếm tìm những nhân tài, những người có kinh nghiệm để có thể hỗ trợ đắc lực trong các dự 
án của TMA đang trở nên bức thiết và cần đến sự giúp sức không chỉ của bộ phận quản trị nhân lực 
mà còn của tất cả các bạn. 

TMA Thu húT 8 khách hàng Mới 
Trong quý i - 2016

giới Thiệu ứng viên - nhận Tiền 
Bonus

Trong tháng 3, BGĐ đã đề ra chương trình Bonus vô cùng hấp dẫn nhằm 
kêu gọi nhân viên tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm, bổ sung vào nguồn 
lực các dự án. Theo đó, với mỗi ứng viên được giới thiệu thành công, pass 
probation và được ký hợp đồng lao động chính thức, người giới thiệu sẽ 
được nhận bonus như sau:

 Giới thiệu ứng viên >2 năm kinh nghiệm: 5 triệu đồng
 Giới thiệu ứng viên 1 – 2 năm kinh nghiệm: 3 triệu đồng

Các bạn hãy thường xuyên theo dõi thông tin tuyển dụng trên các kênh thông tin của TMA 
(www.tmasolutions.com; www.facebook.com/TMASolutions) để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng 
của công ty, sau đó giới thiệu người thân, bạn bè gia nhập TMA nhé! 

$$$$

Và theo nguồn tin tin cậy của IC thì sắp tới công ty sẽ có mức 
bonus đến 10 triệu đồng cho việc giới thiệu thành công ứng viên có trên 
5 năm kinh nghiệm
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Sáng 22/3, nhân dịp tham gia tập huấn 
nghiệp vụ tại QTSC được tổ chức bởi Cục 
khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 
đoàn lãnh đạo các Sở Giáo dục – Đào tạo 
cùng đại diện của 70 trường đại học trên cả 
nước đã đến thăm TMA. Tại đây, anh Hồng 
Trần, phó chủ tịch công ty đã giới thiệu tổng 
quan về quá trình phát triển cũng như nhu 
cầu nhân lực rất lớn của công ty, qua đó thể 
hiện mong muốn các tỉnh và trường đại học 
đẩy mạnh đào tạo ngành CNTT chất lượng 
cao để đáp ứng nhu cầu của TMA nói riêng 
và các công ty trong, ngoài nước nói chung.

3

Lãnh đạo các sở giáo dục - đào Tạo 
Trong cả nước đến ThăM TMA

Đầu tháng 3, hơn 20 học viên khóa học MBA 
thuộc đại học Villanova, Hoa Kỳ đã có chuyến 
thăm TMA. Anh Hồng Trần – VP -  đã trực 
tiếp gặp mặt, trao đổi và trò chuyện thân mật 
cùng các thành viên khóa học. Bằng cách nói 
chuyện thân thiện, gần gũi, anh Hồng Trần đã 
giới thiệu cho các khách tham quan về ngành 
Outsoursing của Việt Nam nói chung và TMA 
nói riêng, tạo ấn tượng tốt với các học viên

đoàn MBA đại học viLLAnovA, hoA 
kỳ đến ThăM TMA

Sau thời gian nghiên cứu và 
phát triển, bộ phận CDO (tên 
cũ là PMO) đã cho ra đời công 
cụ quản lý PA mới với tên gọi 
PA Feedback Mamagement 
Tool. Với công cụ này, người 
dùng có thể lưu trữ những 
thông tin liên quan đến PA 

PA FeedBAck MAnAgeMenT TooL: 
Công Cụ giúp đánh giá pA đầy đủ và hiệu quả

bất cứ khi nào, ví dụ như các 
thành tích của mình và qua 
đó các managers dễ dàng có 
thể đánh giá quá trình làm 
việc của nhân viên của mình 
một cách đầy đủ chính xác 
nhất, bên cạnh đó công cụ 
này cũng giúp chúng ta đặt, 

theo dõi phấn đấu và đánh 
giá objective cho mỗi cá nhân 
hàng quý

Để tìm hiểu kỹ hơn về công cụ 
này cũng như cách sử dụng, 
các bạn có thể tham khảo email 
gởi từ IC vào ngày 28/03/2016.
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Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên IT 
hiểu rõ hơn về môi trường doanh nghiệp, ngày 
8/3 vừa qua, SDC hân hạnh được đón tiếp 110 
bạn sinh viên năm 2 & 3 cùng các giảng viên 
của khoa CNTT - Trường Đại học Quy Nhơn. Đây 
được xem là hoạt động thường niên nằm trong 
chuỗi tham quan thực tế của nhà trường kết hợp 
với doanh nghiệp.

Ngay trong sáng đầu tiên triển khai, hầu hết các bạn TMA đều 
thực hiện tốt quy trình gửi xe mới như chuẩn bị sẵn thẻ badge, 
tắt đèn xe, bỏ khẩu trang, mắt kính và dừng xe đúng vạch. Nhờ 
vậy, việc gửi xe diễn ra khá nhanh chóng và thuận tiện. 

Rất cảm ơn TMR vì hệ thống mới và hiệu quả này, rất mong tiếp 
tục nhận được sự hợp tác của các bạn trong các bước cải tiến tiếp 
theo để giúp các bạn thuận tiện hơn khi khởi đầu một ngày làm 
việc tại công ty.

Gói gọn trong 3 tiếng đồng hồ là những giới thiệu khái 
quát nhất về TMA, các chương trình đào tạo và tuyển 
dụng từ phía đại diện SDC – chị Trang Bùi cùng với phần 
truyền đạt, trao đổi đầy tâm huyết về quy trình phát triển 
phần mềm của anh Quân Nguyễn – Senior Manager của 
QMS.

Chương trình khép lại với phần trao quà lưu niệm giữa 
nhà trường và đại diện SDC. Hy vọng thời gian tới, nhà 
trường và TMA sẽ tiếp tục đồng hành, đào tạo nguồn lực 
trẻ chất lượng cho TMA. 

4

khoA cnTT Trường đh quy nhơn 
đến ThăM TMA

sử dụng Thẻ nhân viên (BAdge) 
để gởi và Lấy xe Máy: 
NhaNh chóNg, thuậN lợi và aN toàN

Từ ngày 31/3, hệ thống gửi xe bằng thẻ Badge đã được đưa vào sử dụng tại bãi giữ 
xe tầng hầm – Lab 6.
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TMA Thể hiện Mình Tại hội ThAo

Hai đội bóng TMA đã lọt vào vòng tứ kết 
giải bóng đá hội thao QTSC 2016 và dự kiến 
sẽ có nhiều trận đấu nảy lửa trong thời gian 
tới. Hiện tại, đây là bộ môn cuối cùng của 
hội thao QTSC năm nay. Các bộ môn khác 
đều đã kết thúc thành công và các VĐV TMA 
đã ẵm về rất nhiều giải thưởng đáng tự hào. 

Nhất, nhì cờ vua, nhì đôi nữ cầu lông, nhì chạy 3000m nam, ba chạy 200m nam và ba đôi nam quần 
vợt là những thành quả mà đoàn thể thao TMA gặt hái được trong hội thao QTSC cho đến thời điểm 
hiện tại. Ngoài ra, đội văn nghệ TMA cũng đã có đêm trình diễn thành công với tiết mục Day Dream 
tại đêm Gala văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập CVPM Quang Trung. 

Hy vọng hai đội bóng TMA sẽ thể hiện thật tốt trong những trận đấu sắp tới để bảng thành tích của 
đoàn thể thao TMA tại hội thao lần này được dày hơn nữa. 

chi tiết thành tích của đoàn thể thao TMA

Thành Tích Vận độnG Viên
Nhất cờ vua
Nhì cờ vua
Nhì đôi nữ cầu lông
Nhì chạy 3000m nam
Ba chạy 200m nam
Ba đôi nam quần vợt

Trần Nguyễn Khánh Hoàng (IT)
Nguyễn Lê Huy (DC5)
Đỗ Thị Trang Thanh (Admin) – Trần Thị Quỳnh Như (BA) 
Phạm Thanh Bình (BA)
Nguyễn Hữu Dương (DC4B)
Nguyễn Văn Mẫn (DC9) – Nguyễn Ngọc Nhân (DC1)

qTsc 2016
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nhân viên TMA hào hứng ThAM giA 
LớP guiTAr TMA khóA 8

Guitar là một loại nhạc cụ phổ biến và gần gũi, là công cụ 
lợi hại để các bạn ghi điểm trong mắt người đối diện. Sau 
khóa 7 thành công, đến nay, lớp Guitar TMA tiếp tục tổ 
chức khóa 8 với mong muốn giúp nhiều hơn các bạn TMA 
tiếp cận và rèn luyện nâng cao kỹ năng chơi nhạc cụ này. 

Đến nay,đã có hơn 30 học viên đăng ký tham gia các lớp học. Chào mừng các bạn đến với lớp 
Guitar TMA khóa 8, chúc các bạn sẽ có những giờ học và thư giãn thú vị với loại nhạc cụ này.

* Lớp Cơ bản là lớp nhập môn dành cho những bạn yêu thích guitar

** Lớp Sau cơ bản là lớp dành cho những bạn đã có kiến thức cơ bản về guitar và muốn nâng cao kỹ năng của mình

Ký hiệu Tên lớp Khai GiảnGThời Gian địa điểm

CB1

CB2

SCB1

SCB2

Cơ bản 1*

Cơ bản 2

Sau cơ bản 1**

Sau cơ bản 2

04/04/2016

09/04/2016

07/04/2016

09/04/2016

18h00 - 19h30, tối thứ 2

09h00 - 10h30, sáng thứ 7

18h00 - 19h30, tối thứ 5

10h30 - 12h, sáng thứ 7

Phòng Galway, lab 4

Phòng Mobile Lab, lab 6

Phòng Galway, lab 4

Phòng Mobile Lab, lab 6

khóa khai giảng vào ngày 04/04/2016 với các lớp và thời gian như sau
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hỗ Trợ đeM công nghệ Thông Tin và 
nước sạch về với ấP nghèo Tô hạ, 
xã núi Tô, huyện Tri Tôn, An giAng
Ngoài việc được biết đến như một công ty gia 
công phần mềm uy tín và chất lượng hàng đầu, 
TMA còn được biết đến với nhiều hoạt động từ 
thiện trong và ngoài công ty, đó là truyền thống 
lâu năm luôn được các thành viên TMA gìn giữ và 
phát triển. Tiếp nối truyền thống này, ngày 19/3 
vừa qua, công ty chúng ta có chuyến thăm và làm 
từ thiện tại ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh 
An Giang. Tại đây, TMA đã tài trợ 10 máy tính cũ 
cho 2 trường tiểu học A Núi Tô và B Núi Tô, hỗ trợ 
30 triệu đồng để chính quyền xã tiến hành lắp đặt 
đường ống nước đến tận nhà cho nhiều hộ dân 
có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có nước sạch để 
sinh hoạt.

Đoàn TMA đã đến tận 2 trường này để lắp đặt 
máy vi tính cho các em cũng như trực tiếp trao 
tiền cho lãnh đạo địa phương và khởi công đường 
ống nước ngay trong sáng cùng ngày.

Hành động này có ý nghĩa quan trọng với các em học sinh và người dân địa phương. Tại nơi mà các 
trường THCS chưa có máy tính nào dùng để phục vụ giảng dạy thì những máy tính này sẽ giúp rất 
nhiều em nhỏ nơi đây được tiếp cận sớm hơn với công nghệ thông tin với những kiến thức mà các 
em chưa từng biết tới. Bên cạnh đó, việc tiếp cận được với nguồn nước sạch sẽ giúp đời sống sinh 
hoạt của người dân địa phương được vệ sinh, an toàn hơn qua đó giúp bà con có sức khỏe tốt hơn, 
hạn chế bệnh tật.
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chương Trình Mổ MắT Miễn Phí Thực sự 
đeM ánh sáng cho người Mù nghèo

TạM Thời cấM MộT số Tuyến đường 
Trong cvPM quAng Trung

Thông báo về chương trình mổ 
cườm mắt miễn phí “Đem ánh 
sáng cho người mù nghèo” 
được gửi ra từ đầu tháng 3 và 
đã nhận được sự quan tâm, 
đánh giá cao của đông đảo 
nhân viên TMA. Đây là một 
chương trình nhân đạo có uy 
tín, đã và đang giúp đỡ rất 
nhiều hoàn cảnh khó khăn bị 
bệnh về mắt mà không có điều 
kiện phẫu thuật.

Nhận được thông tin về 
chương trình, anh An Đinh 
(IMS) đã gửi đến cho IC trường 
hợp của cô Tống Thị Phụng, 
quê Bình Định, hiện đang làm 
giúp việc cho một gia đình tại 
TP.HCM. Cô bị mộng thịt nhiều 

Hiện nay, tuyến đường số 4 và các công trình lân cận thuộc CVPM Quang Trung đang được tiến 
hành duy tu bảo dưỡng. Để đảm bảo an toàn cho người lưu thông trong CVPM Quang Trung, CVPM 
Quang Trung ra thông báo: 

năm, ảnh hưởng đến sức khỏe 
và đời sống sinh hoạt nhưng 
thu nhập chỉ đủ sống, không 
dám nghĩ đến việc phẫu thuật. 
Sau khi xem xét hoàn cảnh của 
cô, các bác sỹ từ chương trình 
đã chủ động liên hệ, lên lịch 
để tiến hành phẫu thuật một 
cách nhanh chóng. Đến nay, cô 
Phụng đã phục hồi hoàn toàn 
và đôi mắt có thể nhìn tốt hơn 
rất nhiều.

Chương trình mổ mắt miễn phí 
này diễn ra nhiều đợt trong 
năm. Tại đây, các bác sỹ sẽ tiến 
hành các ca phẫu thuật cho 
bệnh nhân bị đục thủy tinh thể 
(cườm khô, cườm nước), mộng 
thịt và cần thay giác mạc (thực 

hiện khi có người hiến). 

Chương trình không tổ chức 
khám bệnh, chỉ tiến hành phẫu 
thuật, nếu các bạn có người 
thân, hoặc biết những người 
có hoàn cảnh khó khăn chắc 
chắn bị những bệnh về mắt 
trên nhưng chưa có điều kiện 
chữa trị thì có thể gửi thông tin 
cho IC nhé! IC sẽ được gửi trực 
tiếp đến đoàn bác sỹ để được 
xem xét.

Cấm các phương tiện và 
người đi bộ lưu thông 
trên đường số 4 và số 1 
(Bản đồ). Đoạn đường 
này có ảnh hưởng trực 
tiếp đện lộ trình đến Lab 
6 của chúng ta, vì vậy các 
bạn lưu ý để bảo đảm an 
toàn cho bản thân nhé!
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i. CônG ViệC

ii. Vui Chơi Giải Trí

DC1 đang phát triển nhóm mới CSDK, do vậy nhu cầu nhân lực hiện tại là rất lớn.  

Hiện nay, DG4 đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn để ramp-up cho 2 projects 
là OmniVista và Accedian.  

DC8 đã có thêm dự án mới là Meshwork từ uS Client. Dự án mới hứa hẹn 
sẽ làm các thành viên DC8 bận rộn hơn, cùng với đó là có thêm nhiều kinh 
nghiệm làm việc.   

DC9 hiện đang tiếp tục duy trì vận hành các dự án hiện tại một cách tốt nhất 
có thể. Đặc biệt, AxS đang bước vào một release mới.
Với những dự án mới tiềm năng như ClearOne, cơ hội được học tập từ nước 
bạn là rất cao, hiện tại DC9 đã đưa một số bạn đi onsite để học hỏi thêm kinh 
nghiệm và kiến thức cho công việc.

DC1

DC1

DG4

DC8

DC9

Nhóm Messaging có chuyến dã ngoại cực kỳ thú vị tại khu du lịch Thủy Châu. 
Không thể kém cạnh, uC Client cũng sắp có chuyến đi Vũng Tàu vào cuối tuần 
đầu tháng 4. 

Mới đây, Dev2 thuộc DC9 đã có chuyến thăm Cần Giờ hết sức thú vị. Nhóm 
đã có những hoạt động đáng nhớ nhằm thắt chặt mối quan hệ đồng nghiệp, 
đồng thời giúp các thành viên có thể gác lại những căng thẳng trong công việc

DC9
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Sự liên kết liên DC trong DG4 đã tạo nên Cuội FC: gồm nhiều anh tài của DC9, 
DC4B, DC4C. Dù là 1 FC tuổi đời non trẻ, có thể nói là tuổi măng non mới nhú 
nhưng đã thu hút đông đảo cao thủ khắp chốn liên DC, hứa hẹn sẽ làm nên đại 
nghiệp trong nay mai. 
Bên cạnh đó, DG4 đang chuẩn bị cho ngày khai mạc giải DG4 Champoin League 
Cup - Giải bóng đá Tứ linh hội tụ. Giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, trước 
khi TMA League chính thức khởi tranh. Đây được coi như là 1 động thái để 
chạy đà hoàn hảo, làm nóng cho trận chiến kéo dài 7 tháng của TMA. Với giải 
đấu này, các nhân tài có thể xuất đầu lộ diện, các đội trưởng cũng sẽ có những 
đánh giá chính xác để xây dựng, tái thiết vũ trang cho DC của mình để đi tham 
dự giải đấu lớn nhất năm sắp tới. 
Các dự án như Accedian, VitalSuite, Vital QIP cũng đang rôm rả lên kế hoạch 
cho những chuyến đi chơi xa, tạo cơ hội cho anh em thư giãn sau những ngày 
làm việc vất vả và củng cố tinh thần team building.

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều DC đã tổ chức các 
chương trình hấp dẫn cho những người phụ nữ thân yêu trong 
DC mình. Tiêu biểu, DC1, DC9, DC8, DC5, DC1, DC12 đã tổ chức 
tặng quà và chơi nhiều trò chơi cực kỳ lý thú, tạo không khí 
đầm ấm cho chị em phụ nữ, và cả các bậc nam nhi trong ngày 
ý nghĩa này. 

DG4

iii. Tma Women’s Day


