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Ngày 28/05 vừa qua, TMA vinh dự đón 
tiếp Bí thư thành ủy TP.HCM - Đinh La 
Thăng cùng đoàn đại biểu UBND TP.HCM. 
Tại TMA, Bí thư thành ủy đã trao đổi với 
Ban Giám đốc và nhân viên TMA về các 
khó khăn, vướng mắc, cơ hội phát triển 
và cạnh tranh quốc tế, với mong muốn 
thúc đẩy phát triển nhanh hơn nữa ngành 
công nghệ thông tin và công nghệ cao tại 
TP HCM.

Bí thư thành ủy tP.hCM - Đinh La thăng 
Đến thăM tMa

Hơn 150 hồ sơ thu được từ ngày hội việc làm tại trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và ĐH Nha 
Trang đã được TMA tiến hành phỏng vấn và kiểm tra anh văn trực tiếp. Kết quả phỏng vấn sẽ được 
gửi đến các bạn ứng viên trong thời gian sớm nhất. 

Đây là kết quả của hai chuyến tham 
gia ngày hội việc làm tại trường 
ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và ĐH 
Nha Trang vừa qua. Tại ĐH Quốc tế, 
TMA hân hạnh là nhà tài trợ vàng 
và tại ĐH Nha Trang, TMA đã tiếp 
sức đến trường cho rất nhiều sinh 
viên học giỏi có hoàn cảnh khó 
khăn bằng cách trao nhiều phần 
học bổng có giá trị. 

Với nhu cầu tuyển dụng rất lớn của 
TMA, rất mong sẽ có thật nhiều bạn 
sinh viên từ các trường gia nhập đại 
gia đình TMA, giúp TMA ngày càng 
phát triển vững mạnh.  

hơn 150 sinh viên ứng tuyển gia nhậP 
tMa tại ngày hội việC LàM
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Nhằm nâng cao sự tiện 
dụng khi book phòng họp, 
phòng ITS đã bổ sung chức 
năng chọn phòng họp mặc 
định giúp bạn quy định cho 
Meeting Room Tool. Theo 
đó, phòng họp sẽ hiển thị 
mặc định khi bạn truy cập, 
giúp bạn rút ngắn thời gian 
tìm kiếm phòng họp quen 
thuộc của mình.

tính năng 
Chọn Phòng 
họP MặC 
Định khi 
Book Meeting 
rooM trên 
intranet

An toàn dữ liệu là một yêu cầu hết sức cấp 
thiết và để giúp bảo vệ những dữ liệu quan 
trọng, Phòng IT Security đã triển khai dịch vụ 
backup dữ liệu dành cho các anh chị thuộc 
các cấp quản lý của công ty.

Hệ thống backup này sẽ tự động đồng bộ 
hóa dữ liệu từ PC/Laptop đến một thư mục 
được tạo sẵn trên hệ thống backup bằng 
công cụ Duplicati.

Duplicati hiện đang có sẵn tại \\192.168.1.22\
Softs\Security\Backup_Tool

Bảo vệ dữ Liệu tốt hơn với Công Cụ 
duPLiCati
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Công cụ chắc chắn sẽ giúp các anh chị quản lý 
trong việc bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả nhất. 
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn vui lòng liên 
hệ security@tma.com.vn



tMa ChiLdren’s day 2016:

Ngày 31/5 vừa qua, TMA Children’s Day 2016 được tổ chức ngay tại tòa nhà TMA. Chương 
trình thu hút gần 300 em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh tham gia. Các bé cùng cha mẹ 
mình đã cùng nhau hòa mình vào nhiều trò chơi, nhận quà hấp dẫn và thưởng thức bữa ăn 
nhẹ được chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh đó, các gia đình còn có dịp làm quen, gặp gỡ lẫn nhau. 

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, các bậc phụ 
huynh đã kịp thời thu xếp công việc để đón các 
bé đến ngày hội, mở ra cho các bé một không 
gian đầy màu sắc rực rỡ.  Năm nay, phần trò chơi 
được chuẩn bị chu đáo với nhiều hơn những 
thử thách đòi hỏi các bé phải nhanh nhẹn, vận 
động như bịt mắt đá banh, ném bóng rổ, đua 
gáo dừa… Nhiều bé mới lần đầu tham gia hoạt 
động tập thể và gặp nhiều bạn bè đồng trang 
lứa, lúc đầu có chút rụt rè nhưng dần dần, các 
em đã cảm thấy thoải mái, hoà đồng hơn. Được 
nhìn thấy con mình thỏa sức vui đùa, các bậc 
phụ huynh cũng không giấu được niềm vui và 
hạnh phúc. 

Bên cạnh các trò chơi vui nhộn, khu vực nặn tò 
he, tạo hình bong bóng, tô tượng và vẽ tranh cát 
cũng thu hút rất đông các bé tham gia. Những 
gian hàng này kéo dài đến tận cuối chương 
trình, nhiều bé nuối tiếc không muốn về. Đặc 
biệt, các trò chơi sân khấu và màn ảo thuật ấn 
tượng khiến các bé cười không ngớt. 

Đây là lần thứ hai TMA Children’s Day được tổ 
chức. Đến với ngày hội, các bé không chỉ được 
vui chơi, được làm quen với môi trường bên 
ngoài mà còn có thể rèn luyện nhân cách và gắn 
bó hơn với ba mẹ. Với những khởi đầu thật sôi 
động và hào hứng từ TMA Children’s Day 2016, 
hy vọng các bé sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa. 
Chúc các bé luôn chăm ngoan, học giỏi, chúc 
các gia đình luôn hạnh phúc. 

tiếng Cười trẻ thơ tràn ngậP tMa
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giao hữu Bóng Đá Bod vs Manager: 
sống Động, hài hướC Đến từng giây

Trong trận đấu giao hữu đặc biệt BOD vs Manager, cả 2 đội đã thi 
đấu cống hiến và đem đến cho khán giả một cuộc rượt đuổi tỉ số 
đầy hấp dẫn. Trước trận đấu, có nghi vấn BOD đã giao thêm task 
cho các Manager ngay trước giờ ra sân nên khi BOD đã đủ người thì 
Manager vẫn loay hoay tìm đồng đội. Với việc chỉ có đúng 11 cầu thủ, 
đội Manager nhập cuộc chậm rãi nhằm bảo toàn thể lực. Nhận thấy 
lợi thế về mặt quân số, phía BOD thể hiện lối đá tấn công áp đảo, họ 
tràn sang phần sân đội Manager và khi cổ động viên chưa kịp ngồi ấm 
ghế, họ đã có được bàn thằng mở tỉ số với pha ghi bàn của anh Cường 
Bùi. Đến đây, đội Manager phản công sắc bén và anh Bình Nguyễn đã 
cân bằng tỉ số đưa 2 đội về vạch xuất phát. Tỉ số hòa không giữ được 
lâu, Âu Nguyễn xuất sắc lập cú đúp, ghi thêm 2 bàn thắng tuyệt đẹp 
cho đội BOD. Tiếp đến, Minh Hà với cú cứa lòng điệu nghệ đưa bóng 
vào góc chết khung thành, nâng tỉ số lên 4 - 1. Trong sân, tiếng thở 
của các cầu thủ đã trở nên rõ hơn, hổn hển hơn. Mãi cho đến phút bù 
giờ của hiệp 1, đội Manager mới có được bàn thắng rút ngắn tỉ số do 
công của Sơn Phạm.

Hiệp 2, đội BOD đã xuống sức và buộc phải đưa ra những thay đổi về mặt nhân sự khiến thế trận có nhiều 
thay đổi. Manager trở thành kẻ tấn công ở hiệp 2 và nhanh chóng có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 
còn 4 - 3. Lúc này, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận là Hiệp Phan, người đã bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon 
ăn nhất của đội Manager, người bị la ó nhiều nhất từ phía khán giả, cuối cùng cũng ghi tên mình trên bảng 
tỉ số, cân bằng tỉ số 4 – 4. Đến đây trọng tài thổi còi kết thúc cuộc rượt đuổi tỉ số kinh điển, các cầu thủ hoan 
hỉ bắt tay nhau và hứa hẹn một trận tái đấu trong thời gian tới.

90 phút thi đấu ngắn ngủi nhưng ngập tràn cảm xúc, trận đấu giao hữu đã đem lại niềm vui ý nghĩa cuối ngày 
làm việc cho các cầu thủ cũng như đông đảo cổ động viên. Hẹn gặp lại các anh tại League B – TMA Futsal 
League 2016.
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Để tạo động lực và tinh thần hứng khởi cho TMA Futsal League 2016, các anh BOD và Manager 
đã có một bước chạy đà hoàn hảo qua trận giao hữu hết sức kịch tính vào đêm trước ngày khai 
mạc giải trẻ. Trận giao hữu như một minh chứng để chúng ta biết rằng, các anh có thể lớn về tuổi 
tác nhưng rất trẻ về tinh thần, khỏe về thể chất và luôn đi đầu trong phong trào thể thao văn hóa. 



tMa FutsaL League 2016:

TMA Futsal League 2016 đang bước 
vào giai đoạn gay cấn khi chỉ còn 2 
lượt trận nữa, số phận của các đội sẽ 
được định đoạt. Hiện tại, DC4, DC6 
và DC1 đã nắm chắc trong tay chiếc 
vé vào League A, các đội còn lại vẫn 
đang nỗ lực luyện tập từng ngày để 
giành những tấm vé tiếp theo.

Từ khi khai mạc cho đến nay, các cầu thủ TMA Futsal League 2016 đã trải qua 1 tháng đổ mồ hôi, 
sôi nước mắt trên sân K334. Vui nhiều hơn buồn, dù thắng trận hay bại trận, các đội đều đã có được 
những giờ phút xả stress cực hiệu quả cùng các đồng đội. Hiện, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô 
địch League A – DC6 đang củng cố niềm tin nơi người hâm mộ khi có đủ 9 điểm sau 3 vòng đấu 
đầu tiên, ngoài ra, họ còn có trong tay hiệu số bàn thắng bại “khủng” +18. Đương kim vô địch của 
giải năm ngoái – DC4 cũng đang nỗ lực thể hiện và tiếp tục tỏa ánh hào quang khi bất bại và đứng 
đầu bảng A. Các đội DC5, DC2, DC9, DEP… đang tranh nhau từng điểm một để có thể tạo cơ hội cho 
đội mình.

Giải đấu còn dài, còn gian nan và lắm những bất 
ngờ phía trước, hãy đến sân K334 vào sáng thứ 
7 hàng tuần để theo dõi và cổ vũ cho các cầu 
thủ của chúng ta nhé!

(Bảng xếp hạng)

Bài toán với nhiều ẩn số khó giải
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Bảng 
A

Bảng
B

Bảng
C

Số 
trận

Số 
trận

Số 
trận

Thắng Thắng

Thắng

Hòa Hòa 

Hòa 

Thua Thua

Thua

Bàn 
thắng

Bàn 
thắng

Bàn 
thắng

Bàn 
thua

Bàn 
thua

Bàn 
thua

Hiệu 
số

Hiệu 
số

Hiệu 
số

Điểm Điểm

Điểm

DC4

DC11

DC4B

DC8

DC10

DC6

DC12

DEP

DC3

DC7

DC1

DC5

DC9

DC2

DC4C

2

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

3

1

1

1

0

2

1

1

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

1

0

1

1

2

2

0

0

1

1

2

9

8

5

3

2

23

10

6

6

4

9

9

5

6

1

3

6

11

3

4

5

9

6

19

10

3

5

6

7

9

6

2

-6

0

-2

18

1

0

-13  

-6

6

4

-1

-1

-8

6

4

3

2

1

9

3

3

3

0

6

4

3

1

0



ĐếM ngượC 2 tháng Đến kỳ kiểM tra 
anh văn hàng năM Của tMa

#redday

Để chuẩn bị cho kỳ đánh giá PA năm 2016 của công ty, đợt kiểm tra Anh văn định kỳ sẽ được tổ chức 
sớm vào ngày 28 và 29/07 tới. Với sự thay đổi này, những bạn có kết quả kiểm tra chưa cao có thể 
có thời gian để ôn tập và thi lại vào tháng 9. 

Kết quả kiểm tra Anh văn định kỳ là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá PA hàng năm của TMA. 
Những bạn gia nhập TMA từ 7 tháng trở lên, không bao gồm những bạn đã gửi đơn xin nghỉ việc 
đều tham gia kỳ kiểm tra này.

Bắt đầu từ ngày 06/06/2016, nhằm quảng bá văn hóa công 
ty và nâng cao sự kết nối nhân viên, TMA khuyến khích các 
thành viên mặc áo đồng phục công ty vào các ngày thứ 2 
hàng tuần. Đây cũng là cơ hội để các bạn lưu giữ những hình 
ảnh đẹp khi làm việc tại TMA.

Đặc biệt, những hình ảnh ấn tượng về đồng phục được post 
lên Facebook, sử dụng bộ Hashtag mới của TMA: #TMA 
#TMASolutions #RedDay sẽ được chọn để đưa vào TMA 
Internal Newsletter hàng tháng. 

 Tiêu chí chọn hình ảnh: Áo TMA, checkin tại TMA Solutions, ý tưởng độc đáo.

Các bạn hãy nhiệt tình tham gia phong trào này và IC sẽ sẵn sàng chụp hình tập thể cho team bạn 
nhân dịp các bạn mặc đồng phục. 

Những bạn đạt kết quả cao trong đợt kiểm 
tra năm 2015 như dưới đây sẽ được miễn thi 
năm nay

• Engineer: >=550
• Senior Engineer: >=650
• Consultant: >=690
• Manager, SM, SC, PC: >=720

Ngoài ra, những bạn thuộc các dự án 
tiếng Nhật, những bạn có bằng tiếng Anh 
với giá trị tương đương và có giá trị đến 
31/12/2016 sẽ không phải tham gia kỳ thi 
này. 

Chúc các bạn chuẩn bị thật tốt để đạt kết 
quả cao trong kỳ kiểm tra anh văn sắp tới!

nhóM inventory Chuyển từ PHÒNG itS 
sang PurChasing
Để thuận tiện hơn trong việc quản lý trang thiết bị của công ty, nhóm Inventory đã được chuyển 
từ phòng ITS sang bộ phận Purchasing.

Từ nay, nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Inventory như:

Các bạn vui lòng mở ticket cho bộ phận Purchasing.

1. Check/Update inventory info   2. Change owner – Transfer equipment
3. Keep/Return equipment     4. Lost equipment
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Quỹ khát vọng tMa:
Lan tỏa yêu thương 
Từ ngày thành lập đến nay, quỹ Khát vọng TMA (bao gồm Khát vọng Mái ấm, Khát vọng Vươn xa và Khát 
vọng Sống) luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đó là giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong 
và ngoài công ty, giúp họ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

khát vọng Mái ấM

khát vọng vươn xa

trường hợp
Nhân viên bị tai nạn giao thông
Người thân nhân viên bị bệnh hiểm nghèo
Giúp gia đình có nhân viên bị mất dịp Tết Bính Thân
Hỗ trợ người nghèo bị bệnh nặng
Tặng quà tết cho bà con nghèo tại xã Tân Thạnh Tây, mái ấm  
Thiện Duyên và Thiện Hoà, Củ Chi
Tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam
Hỗ trợ đường ống nước và tặng quà cho người dân nghèo An Giang
Ủng hộ nạn nhân động đất Nhật Bản

1
3
3
2

40

18

10

3

12.000.000
98.000.000
12.000.000
10.000.000

61.303.000

10.800.000
40.000.000
5.000.000

10 máy tính cũ

18.000.000

Tặng 10 máy tính cũ cho trường tiểu học ấp Núi Tô, xã Tô Hạ, huyện 
Tri Tôn, An Giang
Tài trợ tiền học cho học sinh nghèo học giỏi thuộc quỹ Vừ A Dính

số trường hợp số tiền (đồng)

Đặc biệt, một căn nhà tình thương 
khoảng 30m2 sẽ được xây dựng 
cho một gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại huyện Củ 
Chi, TP.HCM trong thời gian tới 
đây. Việc khảo sát đã hoàn tất, chỉ 
còn đợi một số thủ tục cần thiết từ 
chính quyền xã thì sẽ ngay lập tức 
khởi công xây dựng, thời gian dự 

Không chỉ làm từ thiện tại TP.HCM, quỹ Khát vọng TMA còn mở 
rộng giúp đỡ cho đồng bào nghèo trên khắp cả nước như An 
Giang, Phú Yên, Huế… Bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào nhân viên 
gửi lên, dù là trong hay ngoài công ty, xa hay gần,  BGĐ đều xem 
xét, nếu được sẽ giúp đỡ kịp thời. Trong quý 1 năm 2016, quỹ 
Khát vọng Sống và Khát vọng Vươn xa đã hỗ trợ được rất nhiều 
trường hợp khó khăn trên khắp cả nước với tổng số tiền gần 270 
triệu đồng. 

Đặc biệt, quỹ Khát vọng Vươn xa đã ủng hộ cho quỹ Vừ A Dính, 
quỹ học bổng do nguyên phó Chủ tịch nước – Trương Mỹ Hoa 
thành lập để nuôi học 3 em nhỏ từ lớp 6 đến lớp 12. Đây là hành 
động hết sức nhân văn, ươm mầm cho thế hệ tương lai.

Trong thời gian tới, quỹ Khát vọng TMA sẽ tiếp tục giúp đỡ 
người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nếu có thông tin về trường 
hợp nào, các bạn có thể gửi email cho IC nhé!

WE ShOuld KnOW 8

kiến là tháng 6 này. Đây là căn 
nhà tình thương đầu tiên của 
quỹ Khát vọng Mái Ấm.
Khoảng 1 tháng nữa, việc thi 
công ngôi nhà mới sẽ bắt đầu. 
Hy vọng ngôi nhà mới này sẽ 
giúp gia đình yên tâm sinh sống, 
đứa bé ra đời sẽ không phải chịu 
cảnh lạnh lẽo mỗi ngày mưa.



áo Mưa tMa: 
an tâM “Đi xuyên Mùa Mưa”

4 sáCh Mới hữu hiệu Cho Công việC

Những hạt mưa đầu mùa đã tí tách rơi bên 
ô cửa sổ, báo hiệu một mùa mưa nữa lại về. 
Như là một trong những hoạt động chăm 
lo đến đời sống của các thành viên TMA, 
công ty đã kịp thời phân phát áo mưa mới 
cho toàn thể anh em ngay khi mùa mưa vừa 
chạm ngõ.

Với thiết kế mới, nhằm mục đích che chắn 
tốt nhất khi chúng ta di chuyển dưới mưa và 
vẫn giữ được màu sắc truyền thống, hy vọng 
chiếc áo mưa TMA mới sẽ giúp chúng an 
tâm mỗi khi đi làm và vững vàng “đi xuyên 
mùa mưa”!

Với mục đích bổ sung kiến thức qua đó nâng cao hiệu quả công việc và tiếp tục nâng cao văn 
hóa đọc tại TMA, trong tháng vừa rồi thư viện của chúng ta đã có thêm 4 quyển sách hay từ 
chú Lệ:

design Patterns
Elements of reusable 

object – oriented 
software

Continuous 
integration

Improving software 
quality and reducing 

risk

the Phoenix 
project

A novel about IT, 
Devops and helping 
your business win

kanban
Successful 

evolutionary change 
for your technology 

business

Bổ sung làm giàu cho thư viện TMA bằng những cuốn sách mới là công việc thường xuyên 
mà Chú Lệ hay làm. Những quyển sách hữu ích này chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bạn 
trong công việc cũng như cuộc sống. 

Để mượn sách, các bạn vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp tân tại Lab6.
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Với sự cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua, nhóm traffic automation đã 
luôn đạt được hiệu quả công việc cao với chất lượng ổn định. Vào tháng 4 vừa qua 
khách hàng đã đến thăm và có lời khen ngợi đối với các thành biên dự án. 
DC1 đã hợp tác thành công với 2 khách hàng mới là Sierra Wireless và Humax. Bên 
cạnh đó nhóm DVIT tiếp tục tăng trưởng đều đặn đến 60%, dự kiến còn tăng trưởng 
đến 250% trong thời gian tới. Nhóm EXFO đã hoàn tất quá trình development, bắt 
đầu chuyển sang training và optimize script cho khách hàng, trong khi đó Nhóm 
INTU (làm việc cho khách hàng 3D Network) đã hoàn tất block 1 của tổng cộng 2 
block testing.

Các thành viên nhóm Messaging đã có chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng tại Madagui. Tại 
đây, các bạn đã có cơ hội cùng nhau tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, hấp dẫn, thắt 
chặt tình đoàn kết giữa các anh em trong nhóm.

DC9 AxS vẫn đang cho thấy được sự phát triển mạnh mẽ của mình khi liên tục chào 
đón thêm thành viên mới. Cùng với đó, các thành viên nhóm Onix vừa được tham gia 
vào quy trình phát triển sản phẩm của Onix, số lượng thành viên cũng tăng trưởng 
khả quan. 
Đặc biệt, các thành viên ClearOne có cơ hội tham gia vào một dự án ở Tây Ban Nha, 
số lượng thành viên cũng ngày một phát triển và cơ hội đi làm việc và học tập ở Tây 
Ban Nha là không nhỏ. 

Vừa qua, dự án VitalQIP đã chuyển giao cho khách hàng một phiên bản mới của sản 
phẩm của mình với nhiều tính năng tiên tiến với những cải tiến quan trọng. Bước đầu, 
phiên bản mới này đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Giám 
Đốc dự án của sản phẩm từ phía khách hàng nhanh chóng dành những lời khen ngợi 
cho TMA team. Điều này tạo thêm nền tảng sức mạnh để team phát triển về sau.

I. CôNG VIệC

II. VUI CHơI GIảI TRí
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DC1

DC1

DC9

DC4B



Không kém cạnh các DC còn lại, DC9 AxS QA vừa có chuyến dã ngoại Vũng Tàu hết 
sức thú vị nhằm xua tan cái nắng của những ngày đầu hạ.

Các team nhỏ của DC11 đang rục rịch tổ chức đi chơi để bồi dưỡng teamwork. Họ đã 
có cơ hội khám phá KDL Bamboo (DC11 QC team), Phú Quốc (SMS team). Sắp tới, họ 
sẽ tiếp tục oanh tạc Vũng Tàu (Program 1 team) và Phan Thiết (DA team). 

360o dC
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DC9

DC11

Hưởng ứng phong trào tắm biển đón hè, các thành viên nhóm Accedian vừa có 
chuyến vi vu tại Phan Thiết. Các thành viên đều rất sảng khoái sau khi trở về từ chuyến 
đi này, hứa hẹn hiệu suất công việc tăng cao.  

DC4

Để chạy đà cho TMA Futsal League 2016, 
DG4 đã khởi động giải DG4 Tứ Linh Hội Tụ. 
Trong đó DC4 nổi bật lên như là một vùng 
đất lành chim đậu khi sở hữu khá nhiều tuyển 
thủ lực lượng nòng cốt tuyển TMA. Có được 
chiếc CUP DG4 trong tay, họ càng thêm tự 
tin trên con đường bảo vệ ngôi vương TMA 
cho DC4 trong mùa giải năm nay.




