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Đăng ký tham gia cuộc thi 
Best Product/solution

Ban tổ chức TMA Technology Day 2019 thân mời tất cả các bạn nhân viên TMA (nhóm hoặc cá nhân) nhiệt tình 
đăng ký tham gia cuộc thi này để thử thách bản thân, mang đến các giải pháp sáng tạo – đột phá cho TMA và 
khách hàng, đồng thời mang về các giải thưởng hấp dẫn.

Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, BTC đề xuất những nhóm công nghệ 
được ưu tiên trong năm nay. Những chủ đề thuộc các công nghệ được ưu tiên này sẽ có nhiều lợi thế hơn 
trong việc đánh giá của BTC cũng như có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt của cuộc thi:

Nhằm giúp các sản phẩm có nhiều thời gian chuẩn bị, có được sự hoàn thiện tốt hơn cả về mặt ứng dụng lẫn 
kỹ thuật:

Cuộc thi năm nay sẽ được bắt đầu sớm hơn và tiếp tục được tổ chức qua nhiều vòng đánh giá

Công ty sẽ hỗ trợ về mặt business và kỹ thuật cho các bạn hoàn thiện ý tưởng và sản phẩm

Công ty tổ chức các hội thảo hàng tháng (đã bắt đầu từ Q1) để các nhóm chia xẻ các công nghệ mới

Đối với các bạn chưa có ý tưởng, BTC sẽ gửi các bài toán từ DC/TIC/ITS để các bạn giải quyết

Tất cả các sản phẩm lọt vào vòng chung kết đều có giải và được trình bày – demo trong ngày diễn ra 
Technology Day (21/12/2019)

Các giải pháp có tiềm năng ứng dụng sẽ được công ty đầu tư

lịch trình dự kiến của cuộc thi Best Product/solution năm 2019 như sau:

Đăng ký ý tưởng: đến hết tháng 7/2019

Đánh giá và sàng lọc: tháng 7/2019

Vòng 1: tháng 9/2019

Vòng 2: tháng 11/2019

Vòng chung kết: 21/12/2019

tiêu chí đánh giá:

Lợi ích của sản phẩm (cho TMA, cho khách hàng)

Tính khả thi và khả năng triển khai thực tế

Mức độ hoàn thiện (demo, alpha, beta, full product)

Rất mong nhận được thật nhiều đăng ký từ tất cả các bạn!

BTC sẽ có 2 giải tập thể cho DC/nhóm có nhiều giải pháp và đạt nhiều giải thưởng.

Qtsc dự kiến sẽ là một trong những địa điểm đầu tiên triển khai mạng 5g tại tP.hcm. Đây 
là cơ hội tốt để các bạn phát triển các ứng dụng 5g và thử nghiệm tại Qtsc và sẵn sàng khi 
mạng 5g triển khai rông rãi tại Vn. Để các bạn có thêm thời gian chuẩn bị cho các dự án 5g 
đang được công ty khuyến khích, Btc sẽ gia hạn thêm thời gian đăng ký đến cuối tháng 7

5G

Big Data & 
Analytics

Automotive 
& Robotics 
(robot, drone, camera)

 A I /ML
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Ngày 21/05/2019, 2 đoàn e-MBA 
của đại học Georgetown, Hoa Kỳ và 
đại học Concordia với 65 học viên 
và giảng viên đã đến thăm TMA để 
tìm hiểu về sự phát triển của ngành 
công nghệ cao Việt Nam. 

Đoàn rất ấn tượng với sự phát 
triển của TMA và các dự án công 
nghệ mới TMA đang thực hiện tại 
TMA Innovation Center. Đoàn cũng 
thăm Công viên phần mềm Quang 
Trung và Khu nông nghiệp công 
nghệ cao 5D.

georgetown Và John molson 
school of Business, concordia 
uniVersity Đến thăm tma 

Nhịp sống TMA   |
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Chiều 30/05/2019, hơn 300 em nhỏ và phụ huynh đã chẳng ngại thời tiết mưa gió để có mặt tại 
TMA và hòa mình vào TMA Children’s Day 2019. Đây là hoạt động truyền thống của công ty, nơi các 
em nhỏ được vùng vẫy hết mình vào những trò chơi, hoạt động vui nhộn, được làm quen với thật 
nhiều bạn bè đồng trang lứa. Các gia đình nhỏ của TMA cũng có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm. 
Một bức tranh tươi vui và đầy màu sắc được vẽ nên tại Hall A, Lab 6 đã khiến mỗi người tham gia 
đều cảm thấy ấm áp. 

Không khí Hall A càng trở nên náo nhiệt hơn khi tất cả các bé tập trung và tham gia chương trình 
sân khấu. Tại đây, các bé đi từ ngạc nhiên này cho đến thích thú khác khi được chiêm ngưỡng các 
tiết mục nhảy thiếu nhi, xiếc thăng bằng hay ảo thuật và tham gia nhiều trò chơi sống động. Không 
chỉ làm khán giả, nhiều bé còn được mời lên sân khấu để trải nghiệm và thử thách mình trong vai 
trò mới.

Đến những phút cuối, chương trình vẫn không hề hạ nhiệt khi tất cả em nhỏ và cha mẹ cùng tham 
gia phần Bốc thăm may mắn. Những món đồ chơi xinh xắn, bổ ích đã về tay chủ nhân của mình. Tại 
TMA Bình Định, công ty cũng đã chuẩn bị những món quà vô cùng dễ thương để gửi đến các bé là 
con nhân viên, thay cho lời chúc ấm áp nhất để các bé có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa.  

Xin cảm ơn tất cả các gia đình nhỏ đã mang đến một không khí thật vui tươi, hào hứng cho TMA 
Children’s Day 2019. Chúc các bé luôn chăm ngoan, học giỏi và có một mùa hè thật thú vị. 

Trước giờ G, trời chuyển mây và mưa kéo đến đã 
khiến rất nhiều cha mẹ cùng các bé không khỏi lo 
lắng. Tuy vậy, chương trình nhanh chóng được dời 
vào Hall A, Lab 6 và mỗi một em nhỏ đều ngay lập 
tức hòa nhịp vào các trò chơi như tô tượng, vẽ tranh 
cát, sút bóng khung thành, thảy vòng cổ chai… Khu 
vực của các nghệ nhân tò he và tạo hình bong bóng 
tiếp tục chiếm được tình cảm lớn của các bé khi luôn 
không còn một chỗ trống. 

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ban tổ chức 
cũng chuẩn bị chu đáo các phần ăn là hamburger, gà 
rán, pizza… để các bé kịp thời nạp năng lượng, tham 
gia thật sung các hoạt động của ngày hội. 

tma children’s day 2019:
tất cả Vì tiếng cười trẻ thơ

Nhịp sống TMA   |



|    Nhịp sống TMA Nhịp sống TMA   |8 9

nhân Viên tma tham gia 
ngày hội hiến máu 
Quận Phú nhuận 2019

Sáng 24-5, tại Nhà 
Văn hóa Lao động 
quận Phú Nhuận, gần 
30 nhân viên TMA đã 
tham gia Ngày hội 
Hiến máu tình nguyện 
năm 2019 do LĐLĐ 
quận Phú Nhuận phối 
hợp cùng Hội Chữ thập 
đỏ, Phòng Giáo dục 
- Đào tạo và Công an 
quận tổ chức.

Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hiến máu cứu người là một việc làm 
nhân đạo và đầy tính nhân văn được toàn thể nhân viên TMA ủng hộ và nhiệt tình tham gia 
từ nhiều năm nay.  Tham gia ngày hội, mỗi cá nhân đã hiến từ 250- 450 ml máu, số máu này 
sẽ hòa chung vào sự sống và nhịp thở của những người bệnh đang cần máu tại mọi miền đất 
nước. Bên cạnh đó, khi tham gia hiến máu, mọi người cũng được kiểm tra sức khỏe và nhận 
những phần quà bồi bổ sức khỏe.

BTC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh, chị, em đã nhiệt tình tham gia hoạt động 
ý nghĩa này. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục đóng góp sức mình vì sự phát triển tốt đẹp của cộng 
đồng trong thời gian tới!
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chiều ngày 29/05, gần 50 nhân viên tma đã tham dự buổi tma monthly tech sharing do tma training 
center tổ chức tại library- lab6.
Đây là hoạt động diễn ra hằng tháng nhằm tạo cơ hội để nhân viên TMA có thể học hỏi và chia sẻ những công 
nghệ đang được sử dụng hiệu quả trong các dự án, từ đó có thể áp dụng cho dự án của mình và nâng cao 
hiệu quả công việc.
Hội thảo lần này có sự góp mặt của các các chuyên gia công nghệ đến từ các DC, DG: Hiển Phạm và Long 
Phạm (DG2 SWAT), Thiên Trần (DC9), Phương Nguyễn, Quân Nguyễn và Thắng Trần (TIC). Chỉ trong 1 tiếng 
rưỡi, rất nhiều chủ đề hay đã được chia sẻ và thảo luận như: Các công nghệ phân tích khuôn mặt, phân tích tài 
liệu dựa trên nền tảng AI từ đó cải thiện business của khách hàng; Các framework hỗ trợ đầy đủ một quy trình 
CI/CD tự động trong các dự án development và testing hoặc cho các dự án xây dựng Robot; Các tool hỗ trợ 
API test để giảm thời gian và công sức của tester…
Các phần trình bày đều được speaker chuẩn bị ngắn gọn, súc tích nhưng không kém phần đầy đủ, giúp đem 
lại nhiều thông tin bổ ích cho người nghe. Phần thảo luận sôi nổi với rất nhiều câu hỏi hay đã được đặt ra cho 
các speaker. Nhiều câu hỏi đã phải “để dành” để trả lời sau, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của mọi 
người dành cho các chủ đề được trình bày.
Hy vọng những buổi hội thảo tiếp theo sẽ nhận được thêm thật nhiều chủ đề mới từ các dự án và sự tham gia 
nhiệt tình của đông đảo các bạn!

tma monthly tech sharing- may: 
nhiều kiến thức Bổ ích Được chia sẻ
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Tại tuần sinh hoạt công dân cuối khóa của khoa Công nghê Thông tin - trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên vào ngày 5/5 vừa qua, đại diên TMA cùng bộ phận tuyển dụng đã chia sẻ cách tiếp cận nhà 
tuyển dụng, cách viết CV, phỏng vấn cũng như chia sẻ kinh nghiệm để có thể thành công trong lĩnh 
vực IT đến hơn 600 sinh viên năm cuối. Phần phỏng vấn thử tại sân khấu với nhiều lời khuyên hữu 
ích từ các chuyên gia của TMA đã được các bạn sinh viên ủng hộ nhiệt liệt.

Tiếp đó, vào chiều 8/5, hiểu rõ 
nhu cầu của các bạn sinh viên 
với công nghiệp 4.0, anh Minh 
Hà – Giám Đốc trung tâm sáng 
tạo TMA đã tham gia chia sẻ 
về “Công nghệ Blockchain” tới 
các bạn sinh viên cùng nhiều ví 
dụ thực tế. Đặc biệt, roadmap 
chi tiết để các bạn theo đuổi 
con đường này cũng đã được 
chia sẻ, khơi dậy niềm đam mê 
Blockchain ở rất nhiều sinh viên. 

Tháng 5 không thể trọn vẹn nếu không có các giảng viên khoa Điện - Điện tử, ĐH Công nghệ Sài Gòn đến 
tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc của TMA và kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên. Với 
biên bản hợp tác này, TMA và nhà trường đều có một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sinh viên để 
đáp ứng được nhu cầu về năng lực ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn 60 sinh viên ĐH Tiền Giang 
cũng đã đến tham quan TMA và tìm hiểu về văn hóa, môi trường làm việc, các cơ hội tuyển dụng của công ty. 
Không khí vui tươi, thoải mái tại TMA đã khiến các bạn thoát khỏi sự rụt rè và tự tin đặt nhiều câu hỏi hay cho 
anh Thái Bùi - Giám đốc dự án và anh Hiệp Phan - Trưởng ban hợp tác Đại học.
Kế hoạch cho các sự kiện vào tháng 6 và QIII-2019 đang được TMA gấp rút chuẩn bị, hãy theo dõi fanpage 
TMA Solutions để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! 

Binh đoàn TMA tiếp tục đến với Ngày hội việc làm 
của ĐH Quy Nhơn, ĐH Công Nghiệp TP.HCM, ĐH 
Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc Tế, ĐH Sư phạm 
Kĩ Thuật TP.HCM với nhiều CV thu về từ các ngành 
Điện – Điện tử, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần 
mềm… Đặc biệt, tại Ngày hội việc làm ĐH Quy 
Nhơn vào ngày 18/05 vừa qua, TS. Nguyễn Hữu 
Lệ - Chủ tịch TMA và PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu 
trưởng nhà trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp 
tác, đánh dấu sự hợp tác lâu dài, bền vững giữa 
TMA và ĐH Quy Nhơn.

Chỉ một tuần sau đó, với cương vị nhà tài trợ 
đồng cho Ngày hội Mạng máy tính và Truyền 
thông, ĐH Công nghệ Thông tin - Net Day 2019, 
TMA đã tham gia nhiều hoạt động như: Net 
Talk với chủ đề “Best Practices for Linux-based 
Network Devices Programming” từ diễn giả 
Trần Học Đoan – Senior Embedded Software 
Designer; Net Show với các ứng dụng IOT thông 
minh dành cho nông nghiệp; Net Interview với 
việc phỏng vấn, tuyển dụng sôi nổi. TMA cũng 
đã trao 5 suất học bổng trị giá 2.000.000VND/
suất tới các bạn sinh viên ưu tú của trường. 
Không chỉ dừng lại ở các hội thảo hay ngày hội 
việc làm, TMA còn tham gia tài trợ tại các sân 
chơi sáng tạo, cuộc thi học thuật dành riêng cho 
sinh viên. Một trong số đó là cuộc thi Bach Khoa 
Innovation khởi tranh từ tháng 4. Top 20 của 
cuộc thi sẽ có chuyến thăm tại TMA Innovation 
Center trong hai tuần nữa để chuẩn bị cho 
chung kết vào cuối tháng 6 này. 
Ngoài ra, TMA tiếp tục tài trợ cho 2 cuộc thi là 
VGU Robocon: Battle Mining của ĐH Việt Đức và 
cuộc thi học thuật Robocode lần 2 -2019 của ĐH 
Giao Thông Vận Tải TP.HCM. 

hè Đến, tma Vẫn chinh chiến 
khắP các trường Đại học
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Sau hội chợ từ thiện Lan tỏa yêu thương 
được tổ chức vào tháng 3, các thành 
viên TMA đã đóng góp 41.519.000 
đồng vào quỹ Khát vọng TMA. Vào 
tháng 4, đoàn từ thiện TMA đã sử 
dụng 20.000.000 VNĐ cho chuyến đi từ 
thiện tại trường THCS Lê Hồng Phong, 
tỉnh Gia Lai. Số tiền quyên góp còn lại 
(21.519.000 VNĐ) được sử dụng để đến 
thăm trại phong Bình Minh tại huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào chủ 
nhật (12/05) vừa qua.

Trại phong Bình Minh là nơi sinh sống của 118 hộ gia đình bị bệnh phong, quy tụ từ nhiều tỉnh thành 
phía miền Nam. Cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn khi họ phải sống trong sự kỳ thị của 
người dân xung quanh và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Những bệnh nhân sống tại đây chủ 
yếu là người già và trẻ em không có khả năng làm việc, những người trẻ cũng không thể đi làm bởi 
nếu là người sống tại trại phong thì không có bất kỳ công ty nào nhận. Họ chỉ có thể sống qua ngày 
dựa vào sự trợ cấp ít ỏi của nhà nước và tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, đoàn thể từ thiện...
Thấu hiểu sự vất vả của những hoàn cảnh này, sau chuyến thăm vào đầu năm, đoàn từ thiện TMA 
quyết định trở lại để tiếp tục giúp đỡ họ. Khác với không khí yên ắng ngày thường, ngay từ sớm, 
những bệnh nhân đã tập trung rất đông để đón đoàn từ thiện TMA. Tại chuyến đi lần này, TMA tặng 
123 phần quà cho các hộ gia đình và nhân viên chăm sóc tại trại phong, mỗi phần quà gồm có 500gr 
lạp xưởng, 1 thùng mỳ gói, 1 chai nước tương 500ml, 2 phần cá hộp. Bên cạnh đó, để bữa cơm của 
các bệnh nhân có thêm dinh dưỡng, bạn chị Uyển cũng chuẩn bị 350 phần thịt kho.
Với những phần quà ý nghĩa cùng tình cảm ấm áp, đoàn từ thiện TMA đã đem đến cho bệnh nhân 
tại trại phong Bình Minh nguồn động viên tinh thần lo lớn, giúp họ có thêm hy vọng và niềm tin để 
hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Thời gian tới, đoàn từ thiện TMA sẽ tiếp tục mang yêu thương đến 
với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Hãy theo dõi và ủng hộ những hoạt động 
tiếp theo của TMA các bạn nhé!

tma giúP Đỡ Bệnh nhân tại 
trại Phong Bình minh
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hoạt Động Đào tạo nổi Bật 
tháng 5

các khóa đào tạo “hot” 
Trong tháng 5, các khóa học Data Science, Microservices, DevOps, Web Automation đã được tổ chức, thu hút 
rất đông nhân viên TMA tham gia. 

Tháng 6, Upskills tiếp tục tổ chức các khóa Angular 7, Golang ORM, UX Design Process, RUST & Kotlin 
Programing language. Các bạn nhớ theo dõi thông báo từ Upskills và đăng ký nhé! 

kết thúc khóa học tma Professional scrum developer
Khóa học TMA Professional Scrum Developer sau 2 tháng diễn ra đã khép lại vào ngày 23/05 vừa qua. Tham 
gia khóa học này, các học viên sẽ được chia sẻ các kiến thức lý thuyết, thực hành và các công cụ để họ có thể 
làm việc một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và độc lập, đặc biệt là trong các dự án Agile.

10 học viên vượt qua đánh giá cuối cùng một cách xuất sắc đã được trao bằng chứng nhận hoàn thành khóa 
học này. 

management training program khóa 1/2019
Đến nay, khóa học đã đi được gần 2/3 chặng đường. Nhiều chủ đề hấp dẫn đã được truyền tải đến các học 
viên và được thảo luận sôi nổi như: Giải quyết vấn đề, ra quyết định và giải quyết xung đột; Thảo luận nhóm 
với các anh chị BOD, các anh chị đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho những lo lắng/khó khăn của các học 
viên khi họ áp dụng kiến thức đã học vào dự án thực tế của họ. 

Chủ đề tiếp theo của khóa học là “People management”, đây là một trong những chủ đề quan trọng nổi bật 
của Management Training program. 

english toastmater club
CLB Toastmaster vẫn đang được duy trì hằng tuần và luôn sẵn sàng chào đón các thành viên mới tham gia. 
Truy cập https://training.tma.com.vn/ để đăng ký ngay hôm nay! 

industry internship
Khóa thực tập thứ 2 trong năm 2019 đã hoàn tất việc tuyển dụng với hàng trăm CV gửi về. Khoảng 100 sinh 
viên đạt yêu cầu sẽ được gửi về các dự án để các bạn có thể trực tiếp làm việc và trải nghiệm tại các dự án của 
TMA. 

TMA cũng đã tổ chức buổi chào đón các bạn sinh viên này đến TMA thực tập. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng 
thời gian học tập,  làm việc ý nghĩa, bổ ích tại công ty.
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Ở league B, DC14 vươn lên mạnh mẽ, càng chơi càng hay và có chỗ đứng vững chắc ở đầu bảng xếp hạng. 
Theo sát DC14, TIC cũng cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, kịch tính với phong độ ổn định. Dù lực 
lượng có nhiều trở ngại, DC15 cũng “vượt khó” để có chân trong top3 và luôn nỗ lực qua mỗi trận đấu. DC21 
cũng dần khắc phục những điểm yếu của mình, luyện tập đều đặn mỗi tuần với mục tiêu vô địch league B. 
DC12 với sự ủng hộ hết mình từ các ông bầu cũng đã thi đấu đúng khả năng, nhưng họ cần rèn luyện thêm 
để có thể chống chọi với những đối thủ mạnh khác. DC3 sau thời gian dài “ngắc ngoải” đã có quyết tâm cao 
hơn. Họ tăng cường lực lượng và thi đấu cố gắng hơn trong mỗi trận đấu nhằm cải thiện vị trí của mình, chiến 
thắng của họ trước DC16 ở vòng 7 đã chứng minh điều này. DC16, TAC và DC13 cần tập trung hơn nữa để 
có thể rời những vị trí cuối bảng xếp hạng. Gần nửa thời gian của giải đấu đã trôi qua, hy vọng họ đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm để thể hiện tốt hơn trong thời gian tới.

TMA Futsal League 2019 diễn ra đều đặn vào 8:00 sáng thứ 7 hàng tuần trên K334, Tân Bình. Hãy đến theo dõi 
và cổ vũ cho đội bóng yêu thích nhé các bạn! 

tma futsal league 2019
tháng 5 Đầy sóng gió

Tháng 
5, TMA Futsal League 

2019 diễn ra nhiều vòng đấu gay cấn 
đết nghẹt thở. Đây cũng đã là thời gian nửa cuối 

lượt đi, nhiều đội đã tìm được chỗ đứng vững chắc cho 
mình. Trong khi đó, nhiều đội vẫn loay hoay với bài toán lực 

lượng và phong độ lên voi xuống ngựa.

Ở league A, DC4 thuận lợi trên con đường tìm lại ánh hào quang khi 
sở hữu thành tích bất bại và nhỉnh hơn “đối thủ truyền kiếp” DC6 2 điểm. 

Về phần DC6, họ cũng đã thi đấu rất thành công cho đến khi bị sức trẻ của 
DC17 ngáng đường. Trong một đêm mưa cuối tháng 5, họ đã chỉ có thể vớt 
vát 1 điểm trước các chàng trai sung sức từ đối thủ. DC17 tuy làm được điều 
mà nhiều đội khác ngưỡng mộ này, lại có phong độ không mấy ổn định và 
không thể hiện tốt trong một số trận đấu khác. Họ ngậm ngùi ở vị trí thứ 4 

sau khi để thua DC2 ở vòng 7. DC2 với kinh nghiệm và khả năng chinh chiến 
tốt đang chễm chệ ở top3 và hứa hẹn làm nên chuyện ở mùa giải năm nay. 

Người anh em của DC17, DC18 cũng đã tiến bộ rất nhiều trong tháng 
5 vừa qua. Họ đã giành được thêm 6 điểm sau khi thắng DC17 và 
DC11, khẳng định mình không phải dạng vừa và còn có thể bứt 

phá trong thời gian tới. Ở nửa cuối bảng xếp hạng, DEP 
đang chật vật với mục tiêu trụ hạng, DC9, DC11 và 

DC1 chưa làm hài lòng người hâm mộ khi 
bám rễ ở top nguy hiểm.
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Ngày 25/05 vừa qua, TMA Badminton Club đã tổ chức 
thành công Đại hội giao lưu Cầu lông đồng đội – 
Badminton Friendship 2019 với sự tham gia của hơn 
120 “lông thủ” đến từ 9 công ty CNTT lớn trên địa bàn 
Thành phố. 

Tại đây, các “lông thủ” đã có cơ hội giao lưu, thử sức 
với nhau ở các nội dung Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam 
nữ. Thi đấu liên tục từ 8g30 đến 16g30 và không nghỉ 
trưa, các “lông thủ” không hề tỏ ra mệt mỏi hay đuối 
sức, thay vào đó, họ luôn hừng hực khí thế trước mỗi 
trận đấu. Dù chỉ là giao lưu, các công ty đều thể hiện 
hết mình để cống hiến cho khán giả những trận cầu 
mãn nhãn nhất.

2 đội của TMA ngang sức ngang tài, họ đều 
thi đấu xuất sắc và đứng đầu vòng bảng để 
vào League 1. Tại đây, họ phải “gà nhà đá 
nhau”, bung hết sức thi đấu nên gặp nhiều 
vấn đề về thể lực và không thể giành cúp. 
Tuy vậy, các “lông thủ” đã có một ngày thi 
đấu thật vui vẻ và bổ ích. 

Hy vọng với những màn chuẩn bị kỹ lưỡng 
này, các “lông thủ” TMA sẽ thể hiện thật tốt ở 
đại hội thể thao TMA cũng như các giải đấu 
cầu lông trong khu vực sắp tới. 

TMA Badminton Club cũng đề ra thể thức thi đấu hết sức chặt chẽ, giúp việc “chọn mặt gửi vàng” được chính 
xác, công bằng. Theo đó, 12 đội thi từ 9 công ty được chia làm 4 bảng, đánh vòng tròn tính điểm. Dựa vào số 
điểm đạt được tại vòng bảng này, các đội sẽ bước vào vòng 2 được chia theo 3 League. 4 đội hạng nhất của 
vòng bảng sẽ vào League 1, 4 đội hạng nhì vào League 2, và 4 đội hạng 3 sẽ vào League 3 để tiếp tục thi đấu 
vòng tròn tính điểm. Cuối cùng, các đội đứng đầu mỗi League sẽ giành cup vô địch của League đó. 

tma giao lưu cầu lông cùng các 
công ty cntt tP.hcm
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security Best Practices

cảnh Báo Phishing email lừa Đảo 
người dùng

cậP nhật sách mới tại thư Viện tma
Nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong công ty, ITS xin 
nhắc nhở các bạn:

Không tự ý dùng công cụ/phần mềm tấn công thử 
nghiệm, dò quét lỗ hổng bảo mật vào hệ thống 
mạng của công ty/khách hàng.

Công cụ / phầm mềm tấn công thử nghiệm, dò quét 
lỗ hổng bảo mật phải được cấp trên và bộ phận 
Security thông qua.

Khóa màn hình trước khi rời chỗ ngồi. Tắt máy trước 
khi về.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về email security@tma.com.vn

Do sự gia tăng nhanh chóng của spam email, ISP cho biết mỗi ngày bộ lọc thư rác của họ ngăn chặn 2,7 tỷ 
spam email, chiếm 80-90% số email gửi đi. ITS đã khóa các truy cập liên quan đến yêu cầu của email trên 
và đưa ra khuyến cáo như sau:    

Đối với các Spam email, Phishing mail (email lừa đảo với links hoặc attachments đính kèm) chỉ cần 
nhấp vào nút Spam trên Zimbra Desktop/ Webmail thì nó sẽ được đưa vào hệ thống để tự động lọc/ 
cập nhật. Hoặc gửi mail đến ticket_itsupport@tma.com.vn để bộ phận hỗ trợ cập nhật lên hệ thống.   

Cập nhật phần mềm Antivirus ngay lập tức, giữ cho phần mềm Antivirus chạy trong chế độ bảo vệ thời 
gian thực và tự động cập nhật. Kích hoạt tính năng tự động cập nhật trong hệ điều hành và bật tường 
lửa cá nhân.  

Tuyệt đối không nên làm theo những yêu cầu mà Spam, Phishing mail yêu cầu.   

Không forward email có chứa các thông tin và nội dung như khuyến cáo cho bất kì ai để tránh phát 
tán virus.

Thư viện TMA vừa cập nhật nhiều đầu sách hay. Những cuốn sách này hy vọng sẽ giúp bạn bổ sung thêm 
nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến công việc và cuộc sống.

Những đầu sách được cập nhật trong đợt này: 

Để tra cứu sách trong thư viện/ mượn sách, các bạn truy cập  Intranet -> Tools -> TMA Library để đăng ký nhé!

the story of success - outliers

sapiens: a brief history of humankind

managing the millennials: discover the core competencies for managing today’s workforce

harvard Business review - leader’s handbook: make an impact, insprie your organization, 
and get to the next level

weconomy: you can find meaning, make a living, and change the world

wisdom work: the making of a mordern elder

goliath’s revenge: how established companies turn the tables on digital disruptors

1
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6
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CLB Toastmaster tại Lab 8 vẫn đang được duy trì đều đặn. Vừa qua, các 
thành viên đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng nói của mình với các chủ đề 
Raining và This’s my first time to speak... English

Khóa thực tập đầu tiên tại Trung tâm thực tập chuyên ngành – Lab 8 đã 
khép lại. Khóa thứ 2 sẽ khai giảng vào ngày 21/06 tới.

Chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, TMA Bình Định đã có những món quà dễ thương, ý nghĩa 
cho các bé là con nhân viên tại đây. Chúc các bé sẽ có một mùa hè thật vui và luôn chăm ngoan, 
mạnh khỏe. 

Ngày 18/05, TMA Bình Định cũng đã tham gia Ngày hội việc làm tại trường ĐH Quy Nhơn. Ngoài 
tham gia gian hàng tuyển dụng với nhiều vị trí hot, TMA với đại diện là chú Nguyễn Hữu Lệ đã ký 
kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu sự hợp tác lâu dài, bền vững giữa TMA và ĐH Quy Nhơn.

1. Đào tạo và thực tập

2. các hoạt động ngoại khóalaB 8 corner
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1. DC2

2. DC4

3. DC5

1. DC4

2. DC18

3. TIC

Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh là điểm khám 
phá của nhiều bạn trẻ DC2 trong tháng 5 
vừa qua. Bên cạnh đó, các vùng biển tươi 
đẹp như Nha Trang hay đảo Bình Hưng cũng 
được lựa chọn để check-in tránh nóng.

Bên cạnh Happy Hour vui nhộn, team Accedian của DC4 
đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cho các thành viên 
có sinh nhật vào tháng 5. Tại đây, mọi người có cơ hội 
gần lại bên nhau, hiểu thêm về nhau hơn. 

Nhằm tạo ra một sân chơi giải trí, nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện khả năng Đến 
nay, cảm giác vui tươi – hào hứng – hăng hái – đầy nhiệt huyết vẫn còn đọng lại trong mỗi thành 
viên DC5 sau chuyến Team building ở SUNSET LAGI ngày 25 - 26/05/2019 vừa qua.
Sớm mai hôm ấy khoác lên mình màu áo đen của DC5, hơn 80 người chúng tôi như hòa vào làm 
một gia đình. Không khí của team building lần này vô cùng ấm áp, ngập tràn yêu thương. Chúng 
tôi mỗi người 1 tay tự làm đạo cụ để vui chơi cùng nhau. 
Với phương châm “Làm hết sức, Chơi hết mình”, chúng tôi được chia ra làm 4 đội để cùng nhau 
tranh tài. Những trò chơi như bước chân thần tốc, vượt chướng ngại vật, đưa nước về nguồn,… hay 
những tiết mục quay cuồng trên sân khấu đã bứt phá hết tất cả các giới hạn của toàn thể thành 
viên DC5. 
Chúng tôi đã loay hoay tự hỏi vì sao mọi người như vỡ òa trong những cái ôm của mình, vì sao họ 
sung sướng không thể tả được khi bàn tay xiết lấy bàn tay nhau…? Vì sao có thể đồng lòng, đồng 
sức đến thế khi thực hiện các thử thách của chương trình?
… Và đó cũng chính là lý do cho SLOGAN:
“ONE HEART ONE DIRECTION” trong gia đình lớn DG3.

Để giúp “sĩ tử” trau dồi kiến thức thật tốt cho kì thi tiếng 
Anh sắp tới, DC4 đã tổ chức các buổi thi thử hàng tuần. 
Các buổi thi thử này luôn thu hút rất đông các thành viên 
tham gia. 

Để chuẩn bị tốt cho chương trình 
đánh giá năng lực tiếng Anh hằng 
năm của công ty, các nhóm dự án 
tại DC18 cũng bắt đầu tổ chức các 
buổi ôn luyện Anh văn nghiêm túc. 
Tham gia các buổi này, anh chị em 
dần hoàn thiện và nâng cao kỹ năng 
Listening lẫn Writing của mình.

Training/Sharing session hằng tuần ở TIC diễn ra với rất nhiều chủ đề hấp dẫn. Các thành viên tham 
gia có thể thỏa sức sáng tạo, chia sẻ và trình bày những chủ đề yêu thích của mình. Một chủ đề nổi 
bật trong tháng vừa qua là “How to set your GOAL with SMART” – “Làm thế nào để đặt mục tiêu cho 
bản thân với nguyên tắc SMART”. Theo mô hình SMART, để đặt ra một mục tiêu và thực hiện nó một 
cách tốt nhất, cần những tiêu chí cụ thể sau:
 S – Specific: mục tiêu phải cụ thể, chi tiết và dễ hiểu
 M – Measurable: mục tiêu có thể đo lường được
 A – Achievable: tính khả thi của mục tiêu
 R – Relevant: sự liên quan
 T – Time-Bound: thời hạn để đạt được mục tiêu đã đề ra

I. Công việc 360 DC
II. Vui chơi giải trí
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5. DC18

6. TIC

4. DC14
Trong tháng 5 vừa qua, dự án UC Clients cũng kịp hoàn tất 
chuyến đi chơi đầu tiên trong năm 2019 với thật nhiều cung bậc 
cảm xúc và kỷ niệm khó quên tại CoCo Beach Camp, Lagi, Bình 
Thuận. Mặc dù quy mô nhóm nay đã lớn hơn rất nhiều với 40 
thành viên, chuyến đi chơi không vì thế mà thiếu đi phần ấm áp 
hay gần gũi. Tất cả mọi người đã thư giãn thật thoải mái để có 
thể trở về hoàn thành thật tốt những ngày làm việc tiếp theo. 

Tiệc sinh nhật hằng tháng lại diễn ra trong sự mong chờ và háo hức của rất nhiều thành viên TIC. Quan tâm 
đến đời sống tinh thần của mỗi người, TIC không ngừng tạo ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đầy ý nghĩa 
để mang đến cho các thành viên một không gian làm việc lý thú và tràn ngập tiếng cười. Hình ảnh đại gia đình 
TIC quây quần bên bàn ăn rồi cùng cất tiếng ca trong khúc hát “Chúc mừng sinh nhật” là những khoảnh khắc 
vô cùng đáng nhớ. 
Toastmaster vẫn luôn diễn ra hằng tuần tại TIC với muôn vàn chủ đề hấp dẫn. Có thể nói đây là một hoạt động 
truyền thống và thu hút rất nhiều thành viên tham gia.
Vào tuần cuối của tháng 5 này, anh Thắng Trần đã trình bày một chủ đề rất hấp dẫn dành cho những ai có 
đam mê đọc sách “Làm thế nào để có thể tăng tốc độ đọc?”
Tốc độ đọc trung bình của một người khoảng 300 từ/ phút. Nhưng đối với những quyển sách dày cộm với khá 
nhiều thông tin, chúng ta cần phải tăng tốc độ đọc sách của mình để giảm bớt thời gian đọc. Vậy làm thế nào 
để có thể đạt được đến con số 600 từ trong vòng 1 phút?

Có 3 kỹ thuật sau: 
- Dùng vật dẫn đường (bút chì,…) để tăng sự tập trung của 
não bộ
- Đọc nửa chữ: nhờ cơ chế tự phán đoán của não, không cần 
nhìn chi tiết vẫn có thể suy ra được ý nghĩa của chữ cần đọc.
- Áp dụng kĩ thuật 3-3, sử dụng bút chì phân tách nội dung 
chữ trong trang sách thành 3 phần (cột), chỉ cần nhìn vào cột 
ở giữa, mắt người với tầm nhìn bao quát rộng sẽ tiếp nhận 
thông tin của cả câu dù không cần đọc từng chữ của câu.

Cuối cùng, hãy tập trung luyện tập, 2 tiếng/ngày cho mỗi kĩ thuật nói trên, tốc độ đọc sẽ tăng từ 300 lên 600 
và là tiền đề để tăng tốc lên 1000 từ/ phút trong tương lai.

6h30 thứ 7 ngày 1/6/2019, DC14 xuất phát từ HCM đi Phan Thiết sau một đêm trằn trọc mất ngủ chờ đợi. 
Những đôi mắt như gấu trúc cũng không thế giấu đi niềm hân hoan, hào hứng của mọi người… đặc biệt là 
những thành viên mới hồi hộp như đêm tân hôn.

gala dinner
Thú thực thì đây là phần được chào đón nhất trong cả chuyến đi. Đây cũng là dịp để Ban Giám Đốc vinh danh 
các chàng trai đến từ BlueCat khi độc chiếm trên bảng xếp hạng tạm gọi là BlueCat Code Fighter Open. 
Và hơn nữa, gala dinner cũng là khoảng thời gian tĩnh cần thiết để Âu lão gia cảm ơn những đóng góp của 
anh/chị/em trong suốt khoảng thời gian đã qua cũng như chia sẻ về con đường sắp tới của DC14.
Buổi gala kết thúc bằng màn rút thăm may mắn với những phần quà hấp dẫn có giá trị dưới 1 tỷ đồng.

tham quan suối tiên & đồi cát vàng
Khi các cao thủ đang quay cuồng trong hơi men vì cuộc tỉ thí muộn đêm qua, các anh chị em lại chọn thú vui 
tao nhã hơn đó là thức dậy sớm để đi tham quan Suối Tiên và Đồi Cát Vàng.
Nếu đồi cát vàng nổi tiếng như một biểu tượng của thành phố Phan Thiết thì Suối Tiên - Mũi Né lại là một bức 
phù điêu của mẹ thiên nhiên ban tặng. Với gam màu trắng - đỏ - cam là màu chủ đạo làm cho Suối Tiên trở 
nên độc đáo và bí ẩn. 

trở về
Sáng chủ nhật thức dậy để check-out, trở về với SG, trở về với vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền, các thành viên đều 
không khỏi quyến luyến. Cảm ơn anh/chị/em thiện lành vì chuyến đi cùng nhau thật sự ý nghĩa. Mong rằng 
chúng ta có thể đi bên nhau thêm mấy mươi năm nữa…

tham quan lâu đài rượu vang
13h30, Phan Thiết đón đoàn bằng bãi cát 
vàng trải dài từ xa xa, những con sóng rì rào 
và trong cái nắng chói chang không hề dễ 
chịu của buổi trưa hè oi ả. Chưa vội check-
in resort, tour guide dẫn mọi người đi tham 
quan lâu đài rượu vang (RD Wine Castle).
Nhấp trên môi ly vang đỏ trứ danh từ thung 
lũng Napa Valley (nước Mỹ) mang nhãn 
Napa 55, 66, 77, 88 hay 99 được lưu giữ 
nguyên vẹn, cái cảm giác thật là quý s’tộc lần 
đầu tiên tôi tận hưởng. Đúng là mọi suy tư 
đều tan biến! Gần 14h30, chúng tôi rời lâu 
đài rượu vang với ánh mắt đầy lưu luyến. 

team building
15h30: Toàn bộ 500 anh chị em kéo nhau 
ra bãi biển để tham gia trò… chơi tập thể. 
Bốn đội được thành lập với những cái tên 
không thể mất nết hơn. Các thành viên như 
được sống thật với giới tính của mình, thỏa 
sức bung lụa trong tiếng cười giòn tan dưới 
nắng chiều.
Chỉ có thể tóm tắt trong 2 từ: TUYỆT VỜI.
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những hành Động Bạn cần 
chú ý Để Bảo Vệ môi trường khi 
Đi du lịch
Mùa hè đã đến và bạn cùng gia đình, bạn bè đang lên kế hoạch để đi du lịch, tận hưởng một 
kỳ nghỉ thật đáng nhớ? Trước khi khởi động chuyến phiêu lưu, hãy tham khảo 8 điều cần chú ý 
dưới đây để có một chuyến du lịch vừa thú vị, vừa Go Green bạn nhé!

không dùng ống hút nhựa
Mỗi ngày có hàng trăm triệu ống hút nhựa được sử dụng sau 
đó vứt đi. Giống như các chất thải bằng nhựa khác, những ống 
hút nhựa bị ném xuống đất, hoặc vứt xuống sông suối rồi chảy 
theo dòng nước đổ ra đại dương. Lượng rác thải này ảnh hưởng 
nghiêm trọng và đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm nghìn loài 
sinh vật biển.

Vứt rác đúng chỗ
Dù bạn nhìn thấy rác vứt ngang nhiên trên đường ở một số thành phố, bạn cũng không nên góp một tay. Nếu 
không tìm thấy thùng rác, bạn nên cố gắng giữ lại chỗ rác của mình cho đến khi có chỗ vứt.

cầm theo đũa riêng
Bạn ngạc nhiên? Thói quen dùng đũa rất gây hại cho môi trường. Mỗi năm, riêng Trung Quốc đã vứt đi 80 tỷ 
chiếc đũa. Hãy chuẩn bị sẵn đôi đũa riêng của mình, tránh làm hại thêm cho những cánh rừng của Trái Đất. 

nói không với xiếc thú, cưỡi 
voi, chụp ảnh cùng động vật 
hoang dã 
Phúc lợi dành cho động vật là một vấn 
đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia. 
Những show xiếc thú vui nhộn, những 
tấm ảnh chụp cùng cá sấu, hổ hay 
chuyến ngắm cảnh trên lưng voi… chính 
là nguyên nhân góp phần “đổ thêm 
dầu vào lửa” đối với kiếp sống khổ sở 
của những loài động vật này. Hãy tránh 
những cái bẫy du lịch giúp thúc đẩy hoạt 
động khai thác, bóc lột động vật.

giảm lượng carbon
Chọn một chuyến đi bằng máy 
bay dài 2 tiếng hay một chuyến 
xe buýt dài 8 tiếng? Phương án 
thứ nhất có vẻ hấp dẫn hơn. 
Tuy nhiên, đi xe buýt và tàu hỏa 
địa phương không chỉ tốt hơn 
cho môi trường, mà bạn còn có 
thể ngắm nhìn phong cảnh dọc 
đường.

Đừng làm tổn hại san hô
Hiện nay, có 96% các rạn san hô trên khắp vùng 
biển cả nước đang hứng chịu tác động tiêu cực 
từ các hoạt động của con người, trong đó gần 
75% các rạn có mức độ rủi ro cao và rất cao, thể 
hiện sự hủy diệt. Bạn có thể bị cám dỗ bởi suy 
nghĩ giữ một mẩu san hô làm kỷ niệm, hoặc chỉ 
để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhưng hành động 
của bạn sẽ gây tổn hại tới môi trường, góp phần 
hủy hoại kỳ quan của Trái đất.

chọn quà lưu niệm
Bạn không nên mua đồ làm từ sản phẩm thực vật, động vật. Chúng có thể rất hấp dẫn, nhưng việc mua sắm 
có thể góp phần thúc đẩy mua bán trái phép những nguyên vật liệu này. 

Hãy đi du lịch với tiêu chí: Đừng mang gì đi, ngoài những tấm hình. Đừng để lại gì, ngoài những dấu chân!

mang theo bình nước, chai nước
Mỗi phút trôi qua lại có hơn một triệu chai nhựa dùng một lần 
được mua trên toàn thế giới. Lượng chai này khi được chôn xuống 
đất sẽ thải độc tố ra môi trường và có thể mất hơn 1.000 năm để 
phân hủy. Nếu những chai nhựa này trôi ra đại dương, chúng có 
thể bị sóng đánh vỡ thành những mảnh nhỏ. Những loài sinh vật 
ở biển sẽ nhầm lẫn là thức ăn và nuốt vào bụng, nhưng không 
thể tiêu hóa và sẽ chết. Không những vậy, nếu bạn ăn cá hay chim 
biển, bạn cũng có thể tiêu thụ những chất dẻo này vào cơ thể. 
Bằng cách mang theo một chai nước có thể tái sử dụng, bạn sẽ 
giúp làm giảm lượng khí thải gây hại cho môi trường và bảo vệ 
sinh vật biển.
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mẹo Bảo Quản áo mưa Bền ĐẹP
Với những mẹo nhỏ dưới đây, hy vọng bộ áo mưa của bạn có thể luôn bền đẹp và 
đồng hành bạn trên mọi con đường mỗi khi trời mưa.

Xóa những nếp nhăn trên áo mưa
Khi chúng ta sử dụng áo mưa sẽ khó tránh việc trên áo xuất hiện 
những nếp nhăn nhẹ. Do đó bạn chỉ việc treo áo mưa lên mắc áo 
để các vết nhăn dãn ra và biến mất. Còn trong trường hợp áo mưa 
của bạn có những vết gãy gấp nghiêm trọng thì bạn hãy cho áo 
mưa vào ngâm nước nóng 70 – 80 độ trong khoảng một phút rồi 
sau đó lấy ra, treo lên cho ráo nước và chờ cho áo mưa khô hẳn, 
vết nhăn sẽ hết, chiếc áo mưa trở lại phẳng lì và sạch sẽ.

làm sạch vết bẩn trên áo mưa
Nếu áo mưa bị dính bẩn, bạn dùng bàn chải mềm tẩm dung dịch 
xà phòng lau cọ, rồi bạn đem tráng trong nước lạnh, phơi khô chỗ 
râm mát.

Đối với áo mưa bộ, bạn không được dùng bàn chải để chà rửa mà 
bạn nên dùng giẻ nhúng nước xà phòng, rồi lau nhẹ lên các vết 
bẩn để áo mưa không bị sờn nhé.

làm sạch vết kẹo cao su dính trên áo mưa
Đầu tiên, bạn bọc áo mưa vào một túi ni long, buộc kín, sau đó cho 
vào tủ lạnh. Sau 1 giờ lấy ra, miếng kẹo sẽ rơi ra mà không làm ảnh 
hưởng đến chiếc áo mưa của bạn. Nếu bạn không có tủ lạnh thì bạn 
có thể thay bằng việc ướp nước đá cũng mang lại hiệu quả tương tự. 

chú ý ký hiệu của nhà sản xuất gắn trên áo mưa
Chú ý ký hiệu của nhà sản xuất gắn trên áo mưa thường bị chúng ta bỏ qua nhưng thực chất nó lại rất quan 
trọng. Những biểu trượng đặc trưng của nhà sản xuất thường xuất hiện trên áo mưa đó là:

• Hình chậu nước có ghi 40 độ: không được giặt máy
• Hình dấu chéo trên bàn ủi: không dùng bàn ủi là áo
• Hình dấu chéo trên áo mưa vặn xéo: không vắt hay xiết lại
• Hình chậu nước có bàn tay: giặt bằng tay
• Hình áo mưa móc vào mắc áo: phơi áo mưa nơi thoáng mát…

tẩy vết thâm, mốc trên áo mưa
Khi bạn đi mưa về, áo mưa vẫn còn bị dính nước nhưng chưa thể 
phơi khô ngay khiến cho áo mưa có màu thâm, đen, hôi rất khó chịu, 
thậm chí xuất hiện những vết mốc màu trắng rất mất thẩm mỹ. Khi 
gặp hiện tượng như vậy, bạn có thể dùng nước cốt chanh tươi thấm 
lên áo mưa rồi mang ra nắng nhẹ phơi trong vài giờ rồi giặt sạch, 
phơi khô.

Khi áo mưa bị mốc, bạn chỉ cần dùng một miếng vải mềm, nhúng với 
giấm rồi nhẹ nhàng lau các vết mốc trên áo. 
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Danh ngôn tháng 5

“Hãy ngừng than vãn và bắt tay vào làm 
ngay những điều bạn cho là cần thiết”

Hillary Clinton


