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tMA techNology DAy 2019

Kế hoạch dự kiến:
Đối tượng tham gia:

Nhân viên TMA                        Kỹ sư phần mềm tại QTSC                        Giảng viên các trường Đại học

Ban tổ chức sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn về:

Business: giúp các bạn hoàn thiện ý tưởng

Công nghệ để hoàn thiện sản phẩm

Các seminar về các chủ đề trọng tâm trong 
năm nay

Năm nay BTC sẽ tạo trang Web riêng cho Tech 
Day để các bạn dễ dàng cập nhật thông tin và 
forum để các bạn trao đổi.

Tất cả các câu hỏi và đề xuất, mời các bạn gửi về 
techday2019@tma.com.vn

Lịch dự kiến:

      Đăng ký: Tháng 5 - 6
      Đánh giá ý tưởng: Tháng 7
      Vòng 1: Tháng 9
      Vòng 2: Tháng 11
      Chung kết: 21/12

 Cuộc thi Best Product:
Các nhóm và cá nhân gửi những sản phẩm dự thi, ưu tiên các giải pháp thiết thực, có thể áp dụng cho TMA 
hay khách hàng, hay mở ra những sản phẩm mới có thể thương mại hóa. Về công nghệ năm nay sẽ ưu tiên 5G, 
AI, Automotive & Robotic…

Một thay đổi lớn là năm nay các sản phẩm sẽ chấm theo từng nhóm để dễ so sánh.

Vòng chung kết cuộc thi Best Product

2 phòng hội thảo diễn ra song song các chủ đề công nghệ với các chuyên gia trong và ngoài TMA để các 
bạn chọn lựa chủ đề phù hợp để tham dự

Gian hàng công nghệ từ các DG, TIC và các trung tâm R&D các trường đại học

Các hoạt động:

Các bạn thân mến!

Tiếp nối thành công các năm trước, Technology Day 2019 tiếp tục được tổ chức với quy mô 
lớn hơn và sẽ được tiến hành sớm hơn để các bạn có thời gian chuẩn bị ý tưởng và sản phẩm.
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Chiều qua, trong không khí hân hoan, tự 
hào, công ty đã tổ chức Lễ vinh danh và 
trao giải TMA Quarterly Star Performer tại 
Hall A, Lab 6. Buổi lễ với sự tham gia của 
các anh chị trong BGĐ công ty và 22 cá 
nhân, tập thể xuất sắc nhất của quý I/2019 
cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Sau tiết mục văn nghệ mở màn vui tươi đến từ bạn Thảo Nguyễn (TIC), anh Hồng Trần - đại diện ban lãnh đạo 
công ty đã gửi lời cảm ơn cũng như bày tỏ hy vọng sẽ có thêm thật nhiều những cá nhân, tập thể tiếp tục ghi 
tên mình vào bảng vàng TMA Quarterly Star Performer trong thời gian tới.

Tại phần vinh danh, trao giải, những anh chị 
DG Head, Director bên cạnh việc chia sẻ với 
mọi người về những nỗ lực và thành tích 
mà nhân viên của mình đạt được còn tận 
tay trao bằng khen và phần thưởng đến các 
bạn với niềm vui và sự tự hào. Để hái được 
những quả ngọt như ngày hôm nay, họ đã 
có những tháng ngày ăn ngủ cùng dự án, 
vận cả 200% trí lực, thể lực để có thể hoàn 
thành công việc một cách xuất sắc nhất. 

Sau 3 năm với hơn 400 cá nhân, tập 
thể được vinh danh mỗi quý, TMA Star 
Performer như một lời cảm ơn và là nguồn 
động viên kịp thời từ công ty dành đến 
nhũng thành viên đã luôn nỗ lực hết hình 
cho sự phát triển của TMA. Chính sự nỗ lực, 
cố gắng của các bạn đã, đang và sẽ góp 
phần thúc đẩy TMA lớn mạnh vươn xa hơn. 

Hãy cùng chúc mừng những ngôi sao của 
quý I và nỗ lực phấn đấu trở thành những 
ngôi sao sáng, ghi tên mình vào bảng vàng 
trong tương lai các bạn nhé!

TMA STAr PerforMer QI/2019
Bầu TrờI SAo Sáng TMA kếT ThêM
22 ngôI SAo rựC rỡ 

Nhịp sống TMA   |
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Ngày 24 – 27/04 vừa qua, Ban Hợp tác Đại học của TMA đã có tour giao lưu với các trường đại học khu vực 
Nam Trung bộ, bao gồm đại học Phú Yên, đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) và đại học Quy Nhơn (Bình 
Định). 

Tại đây, TMA đã nhận được sự đón tiếp chu đáo từ phía các trường, bên cạnh các cuộc họp để gặp gỡ, trao 
đổi, mở rộng hợp tác, TMA còn chia sẻ đến các bạn sinh viên với những hành trang cần thiết khi ra trường, 
giới thiệu đến các bạn Trung tâm Thực tập Chuyên ngành TMA Bình Định (Industry Internship) và các chương 
trình đào tạo của TMA. Các buổi chia sẻ đều thu hút rất đông sinh viên, đặc biệt là sinh viên khoa Toán, khoa 
CNTT, Kỹ thuật Công nghệ. Đa số các bạn đều chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với doanh nghiệp, chưa có 
định hướng rõ ràng cho con đường sự nghiệp sau này. Chị Trang Bùi – trưởng Bộ phận Đào tạo TMA và anh 
Hiệp Phan – trưởng Ban Hợp tác Đại học TMA đã giúp các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn. Theo TS. Võ 
Thị Hồng Loan, trưởng khoa CNTT, đại học Phú Yên, đây là “Buổi trao đổi hết sức quý giá, thực sự truyền được 
lửa cho sinh viên.”  

Cùng với đó, trong ngày 27/04, TMA đã tham gia Hội thảo khoa học về một số vấn đề hiện đại của CNTT với 
chủ đề Kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng. Đây là diễn đàn để những người làm 
công tác nghiên cứu, quản lý, giảng dạy và các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT chia sẻ, thảo luận về một 
số vấn đề hiện đại của CNTT như tầm nhìn trong cách mạng công nghiệp 4.0, kinh nghiệm đào tạo công 
nghệ 4.0… Trong khuôn khổ hội thảo còn có hội nghị bàn tròn trao đổi về đào tạo nhân lực CNTT đáp ứng 
nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, tại hội thảo, TMA đã có 1 gian hàng trình diễn công nghệ, thu hút đông đảo 
sự quan tâm của khách tham dự. 

Hy vọng chuyến đi 
này sẽ quảng bá đến 
các ứng viên hình ảnh 
TMA thật trẻ trung, 
năng động, giúp TMA 
“bắt tay” được với các 
trường đại học khu 
vực Nam Trung bộ, 
đảm bảo nguồn nhân 
lực dồi dào cho TMA 
Bình Định cũng như 
Công viên Sáng tạo 
TMA sau này.

TMA “Chu Du” MIền Trung 
Để Mở rộng hợP TáC vớI CáC 
Trường ĐạI họC

Nhịp sống TMA   |
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TMA TIếP TụC Chạy ĐuA Cùng 
MùA CAo ĐIểM CủA Tuyển Dụng

Trong vòng quay của mùa cao điểm trong việc tuyển dụng nhân sự, TMA liên tục tham gia nhiều 
hoạt động thú vị và bổ ích tại các trường đại học khắp cả nước để thu hút nhân tài.

Tháng 4 chào đón TMA bằng hàng loạt ngày hội việc làm từ khắp các trường đại học. Tại đây, TMA 
đã thu về rất nhiều CV chất lượng, tiêu biểu có thể kể đến ĐH Cần Thơ với hơn 150CVs, ĐH Công 
nghệ TP.HCM (HUTECH) với gần 300 CVs, ĐH Khoa học Tự nhiên với hơn 100 CVs. Ngoài ra, TMA 
còn tham gia Mock Interview Day tại ĐH FPT và VGU Career Day tại ĐH Việt Đức.

Đồng hành với các trường đại học tại mùa tuyển sinh 2019, ngày 04/04, tại trường ĐH Giao thông 
Vận tải TP.HCM, anh Thế Đồng – Giám đốc dự án đã cùng đại diện nhà trường trả lời những thắc 
mắc của các sĩ tử năm nay về kỹ năng, kiến thức cần thiết để làm việc trong ngành CNTT, những cơ 
hội việc làm và thực tập trong khối ngành này. Và để củng cố thêm niềm yêu nghề cho các bạn sinh 
viên, nhất là các bạn năm cuối sắp ra trường, anh Thế cũng đã có dịp chia sẻ và và truyền thêm ngọn 
lửa nhiệt huyết khi các bạn sinh viên ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đến tham quan công ty vào 
giữa tháng 4/2018.

Sau đó, tại đại học Kinh tế - Tài chính, trong 
buổi định hướng nghề nghiệp IT Career 
Orientation 2019, anh Phương Võ -  Quản lí 
dự án cấp cao cũng đã gặp gỡ và chia sẻ với 
các bạn sinh viên về những tiêu chí và cơ hội 
việc làm tại TMA. Nhiều thông tin bổ ích bên 
lề cũng đã khiến các bạn sinh viên ngành 
CNTT vô cùng thích thú. 

Cùng ngày, TMA hân hạnh tiếp đón các 
giảng viên từ ĐH Nha Trang đến tham quan 
và trao đổi hợp tác. Với việc xây dựng TMA 
Innovation Park tại Bình Định, sinh viên 
từ đại học Nha Trang chắc chắn sẽ là một 
nguồn lực tiềm năng mà chúng ta không thể 
bỏ qua.

Không thể không kể đến cuộc thi Bach Khoa 
Innovation 2019 vừa bước qua vòng 1 đầy 
cam go vào ngày 21/04/2019 với 68 đội dự 
thi, anh Minh Hà – Giám Đốc Trung tâm sáng 
tạo TMA và anh Quí Trần – Quản lý cấp cao 
của TMA đã tham gia Ban giám khảo để 
chọn ra Top 40 đội xuất sắc nhất tiếp tục vào 
vòng 2.

Cơn sốt tuyển dụng sẽ tiếp tục theo chân 
TMA đến hết quý II/2019. Hãy tiếp tục theo 
dõi chặng đường tiếp theo của TMA đến với 
các trường đại học nhé. 
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Hôm nay, ngày 12/04/2019, sau 16 năm gắn bó với TMA, anh Phạm Văn Trực chính thức nghỉ hưu.  
Vào TMA từ năm 2003, anh Trực đã gắn bó và cống hiến cho rất nhiều dự án lớn, quan trọng của công ty. Để 
cảm ơn và nói lời tạm biệt, chú Lệ cùng các anh Hiền Phạm, Khoa Trịnh và các bạn đồng nghiệp đã có buổi 
trưa thân mật cùng với anh. 
Nhân dịp này, chú Lệ cũng đại diện công ty gửi đến anh món quà kỷ niệm của TMA dành cho nhân viên nghỉ 
hưu, cảm ơn sự gắn bó của anh trong suốt những năm qua và chúc anh thật nhiều sức khỏe, có được những 
năm tháng nghỉ ngơi thật vui vẻ, thoải mái. 
Anh Trực cũng cảm ơn tình cảm quý báu của Cô Chú cũng như anh em công ty dành cho anh, chúc cho tất cả 
mọi người luôn dồi dào sức khỏe, chúc công ty ngày càng phát triển. Dù đã nghỉ nhưng anh sẽ luôn quan tâm 
đến TMA và nhớ mãi thời gian làm việc của mình tại đây.
Cùng gửi lời tạm biệt và những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Trực nhé các bạn! 

TMA TạM BIệT nhân vIên về hưu
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Sau hội chợ từ thiện Lan tỏa yêu thương, tổ chức vào tháng 3 vừa qua, các thành viên TMA đã 
đóng góp 41.519.000 đồng vào quỹ Khát vọng TMA. 20 triệu trích ra từ quỹ này đã được dùng 
để mua quà, sách cũ và dùng làm học bổng cho các em học sinh nghèo. Theo đó, vừa qua, 100 
phần quà, gần 200 đầu sách cũ, 15 suất học bổng và 15 bộ máy tính cũ đã cùng đoàn từ thiện TMA 
vượt chặng đường hơn 600km để đến với các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ia Chía, 
huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

Cách trung tâm thành phố Pleiku 
khoảng 80km, xã Ia Chía là một 
trong những xã nghèo nhất của tỉnh 
Gia Lai. Xã nằm sát biên giới với 
Cambodia, tập trung rất đông đồng 
bào dân tộc thiểu số. Trường THCS 
Lê Hồng Phong cũng có đến 70% là 
các em người dân tộc Gia Rai. Các 
em học tập trong điều kiện rất khó 
khăn và thường xuyên phải bỏ học 
để lên rẫy phụ giúp gia đình.

Dù là sáng thứ 7, các em đều có mặt rất sớm tại trường với sự chờ mong, háo hức để đón các thành viên TMA. 
Từ trước đến nay, việc học công nghệ thông tin của các em chủ yếu chỉ qua lý thuyết khô khan. Nhằm giúp 
các em được tiếp cận trực quan hơn và có cơ hội được thực hành, TMA đã lắp đặt 15 bộ máy tính cũ. Tất cả 
đều còn hoạt động tốt và được cài đặt những phần mềm cần thiết cho việc giảng dạy. Cùng với đó, TMA cũng 
bổ sung vào thư viện của trường gần 200 đầu sách hay, bổ ích. Biết rằng thư viện ở trường còn rất nghèo 
nàn, không mấy hấp dẫn với các em vì chỉ có sách giáo khoa và một số đầu báo đã cũ, các thành viên TMA đã 
tuyển chọn kỹ càng từ sách truyện đến sách tham khảo, từ điển… để các em được “vùng vẫy” trong thế giới tri 
thức mới rộng lớn hơn. 
Đặc biệt, TMA đã trao 100 phần quà là tập vở, dụng cụ học tập đến 100 em học sinh khó khăn. 15 suất học 
bổng trị giá 500.000 đồng/suất cũng được gửi đến những em học sinh có nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đạt 
thành tích cao trong học tập.
Những cái nhìn ánh lên niềm vui và hy vọng của thầy cô giáo và các em học sinh là động lực để TMA tiếp tục 
chặng đường thiện nguyện của mình. Mong rằng với sự đóng góp nhỏ này từ TMA, các em sẽ học tập thích 
thú hơn, hiệu quả hơn. Số tiền quyên góp còn lại từ hội chợ từ thiện Lan tỏa yêu thương sẽ được dùng để giúp 
đỡ các bệnh nhân tại trại phong Bình Minh, Đồng Nai vào tháng 5 tới. Tiếp tục ủng hộ những hoạt động mang 
ý nghĩa nhân vân sâu sắc này của TMA nhé các bạn! 

TMA MAng TrI ThứC MớI Đến 
vớI họC SInh nghèo gIA LAI
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Chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới để giải quyết các vấn đề truyền thống. 
Những giải pháp kỹ thuật số này cho phép đổi mới và sáng tạo các giải pháp vốn có, thay vì chỉ đơn giản là 
tăng cường và hỗ trợ các phương pháp truyền thống. 
Buổi sharing hàng tuần của TMA Innovation Center đã diễn ra vào thứ 6 19/4/2019 với chủ đề :” Digital 
Transformation Introduction”. Qua sự trình bày của 2 speakers Kiên Nguyễn và Hồ Đoàn, các thành viên TMA 
đã có cái nhìn và hiểu biết sâu sắc hơn về “Chuyển đổi kỹ thuật số” trong thời đại 4.0. 

1. những khóa học vẫn đang được tổ chức đều đặn nhằm nâng cao kỹ năng cho nhân viên TMA
• Các khóa học đã tổ chức trong tháng 4: Golang, Python programming, DevOps, Blockchain, CI-CD
• Khóa học dự kiến tổ chức trong tháng 5: Data Science, Microservices, DevOps, Web Automation

2. khóa đầu tiên của Management Training Program trong năm 2019
Đến nay, chương trình đã hoàn thành 40%. Tại đây, các học viên được hướng dẫn và trao đổi với mentors 
về các chủ đề: Tư duy lãnh đạo và quản lý, Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng 
quản lý dự án. 
Chương trình sẽ được tiếp tục như kế hoạch và sẽ kết thúc vào cuối tháng 7/2019. 

3. TMA Smart Learning System: https://smartlearning.tma.com.vn
Hệ thống vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những tính năng mới để hỗ trợ nhân viên TMA trong việc 
tham gia các khóa học. 
Ngay từ bây giờ, bạn có thể trải nghiệm những tính năng hiện tại của TMA Smart Learning System và gửi 
feedback về training@tma.com.vn 

4. Internship Industry
Khóa thực tập thứ 2 của Internship Industry vẫn đang trong quá trình tuyển dụng. Các bạn sinh viên IT có thể 
gửi CV về intern@tma.com.vn để tham gia. 
Sinh viên none-IT từ các ngành Công nghệ ứng dụng, Toán vẫn có thể đăng ký để tham gia thực tập về Data 
Science, vừa được khai giải trong năm nay. 

DIgITAL TrAnSforMATIon 
ShArIng SeSSIon

hoạT Động Đào Tạo nổI BậT 
Tháng 4
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hộI ThAo QTSC 2019: 
TMA Lần Thứ 5 LIên TIếP vô ĐịCh gIảI 
Bóng Đá

Để chúc mừng cho chiến thắng của đội, BGĐ đã quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng. Các ông bầu, những 
người đồng hành với đội bóng trong suốt thời gian qua như anh Thành Hồ, Minh Hà, Hiệp Phan cũng có 
những giải thưởng nhỏ cho TMA FC.

Cũng trong tối qua, lễ bế mạc và trao giải hội thao QTSC 2019 cũng đã diễn ra, những VĐV TMA có thành tích 
cao ở các bộ môn Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Cờ vua, Điền kinh đã có mặt để nhận giải.

Chặng đường đến với ngôi vương của TMA FC năm nay gặp nhiều khó khăn hơn khi lực lượng được thay máu 
nhiều, đối thủ cũng chuẩn bị kỹ càng hơn. Gặp lại đối thủ mà chúng ta từng phải nhận thua ở vòng bảng – 
GCS, các cầu thủ TMA càng thêm quyết tâm để “làm lại”, để khẳng định đẳng cấp của một nhà đương kim vô 
địch, và họ đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Trải qua 40 phút thi đấu chính thức nghẹt thở, mành lưới cả 2 bên đều được giữ sạch, dẫn tới trận đấu phải 
kéo dài thêm 10 phút hiệp phụ. Khi đối thủ đã thấm mệt, chúng ta lại càng thêm sung sức. Đặc biệt, sau pha 
phối hợp đá phạt giữa cặp đôi Duy Trần – Duy Nguyễn, cú sút mạnh và chuẩn xác của Duy Nguyễn đã giúp 
chúng ta có bàn thắng mở tỉ số, khiến khán giả TMA vỡ òa trong sung sướng. Nhịp độ trận đấu ngày càng 
được đẩy cao, những màn bay lượn như chim của thủ môn Danh Nguyễn khiến đối thủ không thể làm được gì. 
Trong khi đó, sang hiệp phụ thứ 2, Duy Trần tiếp tục có thêm 2 bàn thắng sau đó để vượt mặt các ứng cử viên 
khác cho danh hiệu vua phá lưới. Như vậy, đáp lời của đội bóng TMA Bình Định – đội đã vô địch giải bóng đá 
ĐH Quy Nhơn cách đây 1 tháng, TMA TP.HCM cũng có chiến thắng 3-0 để bước lên bục vinh quang.

Hội thao QTSC 2019 đã khép lại với những kết quả xứng đáng cho đoàn VĐV TMA. Xin chúc mừng và cảm ơn 
tất cả các bạn! Hẹn gặp các bạn trong những sự kiện thể thao tới của TMA. 

Tối 06/05, đội bóng nam TMA dâng 
trào cảm xúc khi được đứng trên bục 
cao nhất của giải bóng đá hội thao 
QTSC 2019. Đây là lần thứ 5 liên tiếp 
chúng ta vô địch giải này.

Danh sách giải thưởng:
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Và những quyết tâm, những cố gắng đã được đền đáp xứng đáng bằng 1 bàn thắng quý giá. Bàn 
thắng ấn định tỉ số 1-0 nghiêng về TMA, khiến các cầu thủ và cổ động viên vỡ òa, đưa TMA Bình 
Định lên ngôi vô địch. 

Xin cảm ơn và chúc mừng các cầu thủ nơi đầu cầu Bình Định yêu thương. Chúc cho TMA Bình 
Định sẽ luôn năng động, phát triển, đồng hành cùng các lab tại TP.HCM trên chặng đường chinh 
phục những thử thách mới. 

Ở đầu cầu TP.HCM, 18h30 thứ 6 này (26/04/2019), TMA FC cũng sẽ có màn đối đầu với QTSC tại 
vòng tứ kết giải bóng đá hội thao QTSC 2019. Hãy đến theo dõi và tiếp sức cho các cầu thủ nhé! 

TMA BÌnh Định vô ĐịCh gIảI Bóng 
Đá khoA CnTT – ĐạI họC Quy nhƠn

Chiều tối ngày 21/04 vừa qua, đầu cầu TMA Bình 
Định hân hoan trong niềm vui chiến thắng khi DC20 FC 

lên ngôi vương tại giải bóng đá do khoa CNTT – trường đại học 
Quy Nhơn tổ chức. Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực tập luyện và gần 1 

tháng thi đấu hết sức tuyệt vời của các chàng trai trên miền đất võ.  

Giải bóng đá khoa CNTT được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập khoa. 
Giải có 6 đội tham gia và được chia làm 2 bảng. Ngày 06/04, DC20 FC đã có trận ra 

quân gặp BSVS tại giải đấu này. Với tinh thần đoàn kết và chiến thuật hợp lý, chúng 
ta có trận thắng 3-1 làm động lực chiến đấu. Tại trận ra quân thứ 2 của vòng bảng, 
chúng ta phải đối mặt cùng một đội được đánh giá là “kẻ chín lạng, người nửa cân” 
- đại học Quy Nhơn FC. Suốt 40 phút thi đấu, dù cố gắng nhiều nhưng gặp phải một 
số sơ suất không đáng có, chúng ta ngậm ngùi để thua 2-4. Tuy vậy, nhờ hiệu số bàn 
thắng bại cao, DC20 FC vẫn đứng đầu bảng để có tấm vé bước vào vòng bán kết.

Tại màn đối đầu với FSoft ở vòng bán kết, chúng ta tập trung tối đa và chứng tỏ 
được đẳng cấp khi hạ knock-out đối thủ với kết quả 3-0. Lúc này, duyên nợ lặp 

lại khi các chàng trai của DC20 FC tiếp tục tiếp đón đại học Quy Nhơn FC 
trong trận tranh cúp vô địch. Đã một lần mắc sai lầm, DC20 FC quyết tâm 

không đi theo vết xe đổ của chính mình, tăng cường luyện tập và 
dốc 200% nỗ lực cho trận đấu quyết định, diễn ra vào chiều tối 

ngày 21/04 vừa qua. 
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Tháng 4, với nhiều lý do khách quan, các cầu thủ TMA Futsal League 2019 chỉ có cơ hội trình diễn 1 lần duy 
nhất. Sân K334 “rực lửa” không chỉ bởi thời tiết mà còn bởi những trận cầu nóng bỏng của TMA Futsal League 
2019. Dù không được thi đấu nhiều trong tháng, các cầu thủ vẫn không hề “cứng chân” mà thi đấu rất dẻo dai, 
bền bỉ và làm nên những màn đối đầu hết sức hấp dẫn.

Trận đấu “ồn ào” nhất tháng qua phải kể đến cuộc chạm trán giữa DC6 và DC18. Trước trận đấu, DC18 được 
đánh giá là một ẩn số đáng gờm và sẽ gây nhiều khó khăn trong chặng đường tìm lại ngôi vương của DC6, và 
40 phút thi đấu căng thẳng đã minh chứng cho điều này. Tuy vậy, với kinh nghiệm cùng sự xuất sắc của thủ 
môn Long Châu, DC6 vẫn có chắc trong tay 3 điểm và đang bám đuổi DC4 cho ngôi đầu bảng xếp hạng league 
A. Đồng hành với DC6 trên quãng đường đến với ngôi vương, DC4 cũng rất quyết tâm và họ đã không gặp 
quá nhiều khó khăn. Với sự góp mặt của đầy đủ các chủ lực Công Lê, Dương Lê, Nghĩa Trương, Hiền Nguyễn, 
Phúc Lê, DC4 luôn chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi khiến các đổi thủ phải chật vật chống chọi. 

Về phần DC17, sau trận thua trước DC4 ở vòng 2, họ 
trở lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Chiến thắng 
trước DC1 cộng với việc DC2 nhận thất bại trước DC4, 
DC17 đã trở lại top3 và có thêm động lực để tiếp tục 
cuộc đua giành ngôi vô địch năm nay. Không được 
thi đấu trong tháng 4 vừa qua, DEP đang chật vật để 
kiếm điểm và tìm cho mình một vị trí ở top trên. DC9 
và DC1 vẫn chưa thực sự may mắn và đang phải xếp 
cuối bảng xếp hạng. DC11 vừa mới chỉ có 1 trận đấu 
duy nhất từ đầu mùa giải đến nay, phong độ của họ 
vẫn chưa thể đánh giá. 

Trong khi đó, bảng xếp hạng League B sau tháng 4 đã xảy ra nhiều sự xáo trộn khi diễn ra những 
trận tranh tài một mất một còn đầy căng thẳng giữa các đội bóng cùng sự thăng hoa của DC12, 
DC21, DC14.

DC21 đã có được trận đấu như mong đợi khi biết tận dụng những kẽ hở của đội bạn để nắm lấy ưu 
thế. Thắng đậm trước DC13 đã giúp DC21 vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng league B. Với sự ủng 
hộ hết mực của các ông bầu, DC12 thi đấu hăng say với một tinh thần đoàn kết đáng nể. Sau trận 
thắng đầy thuyết phục trước TAC, họ đã bám đuổi ngay sau DC21 trên bảng xếp hạng. 

Thể hiện rất tốt trong tháng 4 vừa phải kể đến DC14 trong cuộc gặp gỡ với kình địch TIC. Cả 2 
đội bóng đều đã dốc toàn bộ tinh thần và sức lực để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu 
gay cấn và hấp dẫn. Phản xạ xuất thần, khả năng tung người bắt bóng điêu luyện của thủ môn Âu 
Nguyễn và sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ DC14 đã khiến họ giành trọn 3 điểm, túc tắc đứng thứ 
3 trên bảng xếp hạng.  

Chưa có nhiều đất diễn, TIC, DC16, DC15 cần thêm thời gian để chứng tỏ thực lực. TAC, DC13, DC3 
đã có những khởi đầu không mấy thuận lợi, dẫn đến đang phải chia nhau những vị trí cuối của 
bảng xếp hạng. Hy vọng họ sẽ trở lại lợi hại hơn trong những vòng đấu tới. 

Các vòng tiếp theo của TMA Futsal League 2019 chắc chắn sẽ rất gay cấn. Hãy tiếp tục đồng hành 
cùng 18 đội bóng của chúng ta tại mỗi vòng đấu bạn nhé!

Tháng 4 “íT Mà ChấT” CủA
TMA fuTSAL LeAgue 2019
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Mở ThêM Phòng ăn TạI Lầu 11 
BLoCk C - LAB6

Để giảm tải cho phòng ăn tại lầu 12 vào những giờ cao điểm, công ty mở thêm phòng ăn tại 
lầu 11 -block C.

Phòng ăn này sẽ hoạt động song song với phòng ăn tại lầu 12 với sức chứa hơn 100 người và được 
trang bị lò vi sóng, bàn ghế cùng không gian rộng rãi, thoáng mát…

Khi sử dụng phòng ăn, các bạn lưu ý:

• Sử dụng thang máy tại block C để di chuyển lên phòng ăn
• Không nướng hoặc ăn những thực phẩm có mùi như khô mực, sầu riêng…
• Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác vào nơi quy định
• Tắt điện, máy lạnh khi là người cuối cùng rời khỏi phòng ăn

Hy vọng phòng ăn mới sẽ giúp các bạn thêm thoải mái, vui vẻ trong những buổi ăn uống, liên hoan 
cùng đồng nghiệp.
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Việc san lấp đất và xây dựng TMA Innovation Park đang được tiến hành song song để đảm bảo tiến độ. 
Về phần san lấp, tiến độ đã đạt gần 70%. Các khối nhà cũng đang được xây tường chắn đất trục. 

Trong tháng 4, TMA Bình Định tiếp tục tổ chức các lớp training chất lượng 
cho toàn thể các bạn nhân viên như QC - Manual Testing, QC- SW, NodeJS, 
.NET 

Khóa thực tập đầu tiên của SDC vẫn đang được tiếp tục với 34 sinh viên. 
Khóa thực tập thứ 2 đang có 5 sinh viên, tìm hiểu về các mảng QC – SW, 
React JS 

Sau những giờ làm căng thẳng, 
các thành viên Lab 8 đã cùng nhau 
xách balo lên và trekking đến núi 
Xuân Vân, Hải Minh và Vũng Chua, 
những ngọn núi đẹp nổi tiếng của 
Bình Định. Đây là dịp để các thành 
viên rèn luyện sức khỏe, hiểu thêm 
về nhau.

1. Cập nhật tiến độ xây dựng TMA Innovation 
Park

2. Đào tạo và thực tập

3. hoạt động ngoại khóa

LAB 8 Corner
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1. DC1

2. TIC

3. Department

1. DC2

2. DC4

3. DC9

Hoạt động mừng sinh nhật hàng tháng đã trở 
thành truyền thống không thể thiếu của DC1. 
Tại đây, mọi người cùng nhau chúc những điều 
tốt nhất cho các thành viên có sinh nhật trong 
tháng và ăn uống vui vẻ. 

Ngày 25/4/2019 vừa qua, TIC đã tổ chức tiệc sinh nhật cho các thành viên có “sanh thần” trong tháng 3 và 
tháng 4. Mọi người đã có một bữa tiệc vô cùng hoành tráng và sôi động, tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Đó là 
những khoảnh khắc thật đẹp và ý nghĩa.
Cũng trong ngày này, cuộc thi ném phi tiêu “Department Dart competition” đã được khai mạc trong sự hân 
hoan và chào đón của rất nhiều người chơi và khán giả với mở đầu là bảng đơn. Bảng đôi tiếp tục diễn ra vào 
cuối tháng 4 với không khí không kém sôi động so với giải đơn. Các cặp đôi đã vô cùng cố gắng và đoàn kết, 
tập trung cao độ trong mỗi lần ném để mang lại kết quả cao nhất cho đội của mình. Ban tổ chức đã tìm ra 4 
đội chiến thắng sau vòng chung kết. Kết quả được công bố ngay sau buổi thi.

Nhằm tạo ra một sân chơi giải trí, nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và thể hiện khả năng 
nghệ thuật của mình, Department’s Got Talent lần đầu tiên được tổ chức với format và giải thưởng 
vô cùng hấp dẫn. Cuộc thi đã bắt đầu khởi động và tiếp nhận form đăng ký.
Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên TIC và TMA Departments.
Hình thức tiết mục: Tất cả các thể loại nghệ thuật như đàn, hát, nhảy, múa, kịch, ảo thuật, kể truyện 
cười,…
Hình thức đăng kí: Có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân.

Paul Ensing - một manager 
từ Ribbon đã đến thăm TMA 
trong tháng 4 vừa qua. Nhưng 
khác các lần trước, chuyến 
thăm lần này không vì mục 
đích công việc hay dự án, mà 
là lời chào tạm biệt của một 
người bạn lâu năm của các 
dự án DC2 trong 10 năm qua 
trước khi về nghỉ hưu. Ông 
đã có dịp cùng những người 
bạn đồng nghiệp ở TMA ôn 
lại nhiều kỷ niệm đẹp trong 
chuyến đi lần này trước khi nói 
lời chào tạm biệt.

Tháng 4 vừa qua, DG4 đã tích cực chuẩn bị lực lượng cho những dự án mới. Trong đó, có một dự án 
liên quan đến lĩnh vực Telecomunication từ New Zealand hứa hẹn sẽ trở thành K&S account cho DG4 
sau này.

Team ClearOne – DC9 đang tìm các vị trí mới như Video Protocol engineer, Video engineer (with 
Android experience) và Mobile Developer. Nếu các bạn quan tâm và có kinh nghiệm liên quan có thể 
tham gia dự án
Lần đầu tiên, khách hàng Omena (Phần Lan) xác nhận sẽ qua thăm và làm việc với team vào tháng 5 
tới
Dự án Smart Hunter R&D đang được gấp rút hoàn thiện cả về tính năng và giao diện để chuẩn bị cho 
sự kiện ConnectTechAsia trong tháng 6 năm nay
Chương trình đào tạo ngôn ngữ lập trình Golang đang được xây dựng và triển khai trong toàn DC9

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



TMA nóI không vớI Sản PhẩM 
nhựA Dùng 1 Lần

vì mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm 
thiểu tác hại của rác thải nhựa, cũng là 

góp phần bảo vệ cuộc sống của tất cả sinh vật 
trên Trái Đất, từ ngày 01/10/2019, TMA sẽ cấm sử 

dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần như bao ni lông, 
ly nhựa, hộp xốp, ống hút nhựa bên trong tòa nhà.

Chai nhựa đựng nước bạn uống hằng ngày có thể tồn tại lên đến 10 thế kỷ, 
túi nhựa cần 10 – 100 năm, ống hút cần đến 100 – 500 năm để phân hủy (với 

điều kiện dưới ánh sáng mặt trời hoặc chỉ có thể phân rã thành các mảnh nhỏ). Mức 
tiêu thụ nhựa trung bình của người dân Việt Nam đã đạt 41kg/người/năm. Dự tính, đến 

năm 2020, mức tiêu thụ này sẽ tăng lên 45kg/người/năm. Nhựa không chỉ tác động tiêu cực 
đến môi trường mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bạn có sẵn sàng góp phần làm giảm 

lượng rác thải nhựa trong tự nhiên sau khi đã biết điều này?

Vì mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa, cũng là góp 
phần bảo vệ cuộc sống của tất cả sinh vật trên Trái Đất, từ ngày 01/10/2019, 
TMA sẽ cấm sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần như bao ni lông, ly nhựa, 

hộp xốp, ống hút nhựa bên trong tòa nhà. Ngoài ra, từ ngày 01/07/2019, 
canteen lầu 12 cũng sẽ không phục vụ ly nhựa và ống hút nhựa.

Hãy sử dụng những sản phẩm có thể tái sử dụng, tái chế, mang 
theo bình nước, hộp cơm để đựng thức ăn khi cần. Các bạn 

vui lòng thực hiện đúng thông báo đến các đơn vị cung 
cấp đồ ăn thức uống để đảm bảo quy định. 
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Bí QuyếT gIúP LàM Chín TráI Cây 
không Cần Dùng hóA ChấT
Chỉ với những mẹo đơn giản mà thân thiện với môi trường sau đây, bạn có thể thưởng thức các 
loại trái cây được làm chín một cách tự nhiên, an toàn mà không phải mất công chờ đợi hay 
liên quan đến hóa chất kích thích, độc hại với sức khỏe.

1. Làm chín xoài
Nếu xoài mua về chưa kịp chín mà bạn lại muốn ăn 
nhanh thì hãy mang xoài cho vào thùng gạo. Khi cho 
xoài vào thùng gạo, gạo sẽ bảo tồn ethylene từ xoài tiết 
ra nên xoài sẽ chín nhanh hơn. Và chỉ sau một đêm, xoài 
đã chín vàng và ngon ngọt ngay. Bạn dùng dao cắt thử 
sẽ thấy xoài mềm và chín đều cả quả.

2. Làm chín chuối
Cũng tương tự như xoài, chuối mua về chưa chín nếu để 
tự nhiên bên ngoài thì phải mất vài ngày. Lúc này, bạn 
hãy cho chuối vào túi giấy đồng thời cho thêm 1 trái táo 
rồi buộc túi lại và để qua đêm. Táo sẽ giúp sản sinh ra 
nhiều ethylene thúc đẩy quá trình chuối chín nhanh hơn. 
Sau một đêm thì chuối sẽ chín vừa để ăn ngay.

4. Làm chín mận, đào
Muốn cho những loại trái cây này chín nhanh thì 
bạn cần sắp chúng ra rổ, nhớ lật úp phần cuống 
của đào, mận xuống rồi sử dụng một chiếc khăn 
mỏng phủ lên trên để qua đêm.

5. Làm chín sapoche 
Muốn sapoche (hồng xiêm) nhanh chín, bạn có thể 
ủ vào thùng gạo hoặc cho vào hũ sành, đốt một vài 
nén hương, sau đó phủ rơm/ chuối khô. Như vậy 
sapoche sẽ nhanh chín và có mùi thơm đặc biệt.

6. Làm chín mít 
Mít là một trong những loại quả bị “ép chín” bằng 
thuốc nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Vậy nếu 
mua phải mít xanh và muốn mít nhanh chín, bạn dùng 
1 cọc tre nhỏ hơn cuống mít một chút, đóng vào dọc 
cuống mít 2/3 quả, để ngoài trời nắng 6-8h. Sau 1 
ngày mít bắt đầu chín dần, khi ấn vào quả mít có độ 
lún đều trên quả thì có thể ăn được.

Hy vọng với những mẹo hữu ích trên bạn sẽ có những 
loại trái cây thơm ngon và an toàn khi sử dụng cho cả 
gia đình.

3. Làm chín bơ
Bơ là một món ăn ưa thích của nhiều người và chứa 
nhiều chất dinh dưỡng. Nếu bạn mua bơ xanh thì có thể 
áp dụng cách làm chín tương tự như làm chín chuối. Bạn 
cho bơ vào túi giấy thêm chuối và bọc kín miệng túi, để 
qua đêm, chuối giúp tiết ra ethylene giúp làm chín bơ 
hiệu quả.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể nhúng bơ vào nước lạnh 
rồi sắp vào rổ, để phần đầu cuống hướng lên trên. Sau 
đó nhúng thêm khăn ướt để đậy lên bơ thì bơ sẽ chín rất 
nhanh mà không nhanh héo vì mất nước. Bạn tuyệt đối 
không nên cho bơ vào bọc nilon để ủ, bơ sẽ chín nhưng 
thấm ngược mồ hôi và thâm đen phần ruột bên trong. 
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11 Mẹo Bảo vệ LAPToP Mà Bạn 
Cần BIếT

Trong cuộc sống ngày nay, máy tính xách tay (laptop) có lẽ là công cụ làm việc phổ biến nhất mà hầu 
hết ai cũng sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, những bất cẩn nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến cách 
máy tính hoạt động và dẫn đến hư hại đáng tiếc. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những mẹo “nhỏ nhưng 
có võ” để bạn có thể bảo vệ laptop của mình tốt nhất.

    1. Để vật nuôi tránh xa máy tính xách tay của bạn

    5. Mua một đế tản nhiệt cho laptop

    2. Di chuyển máy tính một cách cẩn thận

    6. giữ laptop tránh xa nam châm

    3. không cắm sạc liên tục 24/7

    7. Sử dụng ốp lưng cho laptop

    4. Đóng và mở máy nhẹ nhàng

    8. vệ sinh màn hình cẩn thận

    9. Tắt máy khi không sử dụng

    10. không ăn uống ở gần laptop

    11. yêu cầu các chuyên gia kiểm tra phần cứng máy tính

Bạn có thể cảm thấy vui vẻ khi thú cưng của mình leo lên máy tính và chơi đùa cùng nhưng chính điều này lại 
là mối nguy hại với máy tính của bạn. Mèo thường bị thu hút bởi sự ấm áp của các thiết bị làm việc và lông 
của chúng hoàn toàn có thể “xâm nhập” vào các quạt của hệ thống. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiết 
bị làm việc quá nóng và gây ra hư hỏng cho máy tính.

Máy tính xách tay được phát minh phục vụ cho tính di động và tiện di chuyển khi cần, chính vì thế, mọi người 
thường “ôm” nó trong người hoặc đặt trên đùi khi sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải là nơi tốt nhất để đặt 
thiết bị của bạn, khi đặt laptop trên giường, sofa hay bất cứ bề mặt mềm nào sẽ gây cản trở hệ thống thông 
gió bên dưới laptop và dẫn đến tình trạng pin hoạt động quá nóng. Tốt nhất, bạn nên sử dụng một đế tản 
nhiệt cho laptop để làm mát hệ thống này.

Hãy cố gắng cẩn thận khi di chuyển máy tính xách tay của bạn nếu nó không bao gồm một ổ solid-state 
drive (SSD - loại ổ cứng mới ở dạng thể rắn). Ổ đĩa cứng cơ học có nhiều bộ phận dễ vỡ khi bị chuyển động 
mạnh và có thể bị hư hỏng nếu nó bị rung quá nhiều trong khi đang hoạt động.

Bất kỳ ổ cứng nào cũng đều có nam châm được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Khi đặt laptop ở gần một thanh 
nam châm mạnh, nó có thể gây ra những rối loạn từ tính và hơn nữa dẫn đến việc mất các dữ liệu quan 
trọng. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng các nam châm mạnh không nằm ở gần thiết bị của bạn.

Về mặt kỹ thuật, bạn không thể sạc pin máy tính xách tay vì các mô hình hiện đại sử dụng pin lithium-ion. Tuy 
nhiên, vi điều khiển giữ năng lượng pin quá tải có thể bị hư hỏng và việc cắm sạc liên tục sẽ làm nóng quá 
mức pin dẫn đến tình trạng chai pin. Chính vì điều này, bạn nên thường xuyên rút dây sạc máy tính khi không 
sử dụng.

Bên cạnh đó, bạn không nên xoắn dây sạc ở các góc nhọn hoặc quấn xung quanh các cạnh sắc bén, không 
căng dây cáp khi cắm… Những điều này có thể dẫn đến sự thiếu ổn định của phích cắm và gây ra các vấn đề 
về sạc pin cho máy tính của bạn.

Hãy sử dụng túi/bao đựng cho máy tính xách tay hoặc ốp lưng để tránh các cạnh sắc nhọn. Cơ chế nội bộ 
của máy tính xách tay có thể dễ dàng bị hư hỏng nếu bạn để nó trong ba lô với nhiều thứ khác nhau.

Bạn không thể mở hoặc đóng máy tính xách tay bằng cách giữ ngón tay trực tiếp vào màn hình hiển thị - đây 
chính là phần “mong manh” nhất của toàn bộ thiết bị. Nếu giữ tay ở góc của màn hình, nó sẽ gây ra áp lực ở 
cạnh máy và có thể làm cho màn hình bị cong hoặc gãy theo thời gian. Hãy nhớ luôn mở và đóng máy tính 
thật nhẹ nhàng, giữ tay của bạn ở cạnh giữa của màn hình.

Không nên sử dụng nước và một miếng vải để làm sạch màn hình. Cách tốt nhất là sử dụng khăn lau chuyên 
dụng có sợi vải nhỏ (microfiber) để vệ sinh. Bên cạnh đó, màn hình laptop khá mỏng nên đừng lau chùi quá 
mạnh tay, nó có thể gây vỡ và hư hỏng.

Không để máy tính xách tay của bạn “vận hành” liên tục nếu không cần sử dụng tới nó trong ngày. Việc hoạt 
động không ngừng này có thể làm hỏng ổ cứng cũng như làm hỏng cả hệ thống làm mát. Nếu bạn sử dụng 
thiết bị vài lần trong ngày, hãy nhớ sử dụng chế độ Sleep.

Bạn có thường uống trà hoặc cà phê trong khi sử dụng laptop? Chúng ta đều biết rằng máy tính xách tay và 
chất lỏng là hai thứ “tối kị” nhau. Tuy nhiên, thức uống nóng có thể gây hại cho laptop ngay cả khi bạn không 
làm đổ một giọt nước nào. Tuyệt đối không đặt cốc nước nóng lên nắp đóng của laptop - bởi nó có thể làm 
hỏng ma trận màn hình.

Ngoài ra, đừng ăn trước máy tính. Bất cứ thức ăn hay nước uống nào rơi vào bàn phím máy tính cũng sẽ thu 
hút những “vị khách không mong muốn” nhất là gián và kiến.

Mặc dù trên thực tế máy tính xách tay là những tiện ích rất dễ quản lý, nhưng bạn không nên tự giải quyết 
các vấn đề nghiêm trọng về phần mềm. Hãy liên hệ và hỏi các chuyên gia để được hỗ trợ. 

Không mua thiết bị USB để kiểm tra phần cứng. Chúng thường chứa một số tụ điện bên trong mà khi cắm nó 
vào laptop của bạn, ngay lập tức chúng sẽ phóng điện vào ổ cứng và gây hư hỏng.
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Danh ngôn tháng 4

“Tất cả vinh quang đều đến từ 
sự dám bắt đầu ”

Eugene F Ware


