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Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi Best 
Product/Framework trong khuôn khổ TMA 
TechDay 2017 đã nhận được gần 40 sản 
phẩm đăng ký, liên quan đến các Tech Trends: 
Artificial Intelligence & Machine Learning, 
Virtual reality (VR) & Augmented Reality (AR), 
IoT, Blockchain và SDN/NFV for Enterprise 
Networking.

Các cá nhân/nhóm đã có khoảng thời gian phù hợp để 
chuẩn bị và chăm chút cho “đứa con tinh thần” của mình.

Ngày 6, 7, 8 và 11/09 là thời điểm để các sản phẩm được 
trình bày trước ban giám khảo. Tất cả các phần thi diễn ra 
tại Thư viện, Lab 6. Các bạn hãy bầu chọn cho sản phẩm 
yêu thích tại https://support.tma.com.vn/limesurvey/index.
php?r=survey/index&sid=654551&lang=en nhé! Các sản 
phẩm xuất sắc nhất sẽ trình diễn tại TMA TechDay 2017 
vào ngày 16/9!
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Các công nghệ mới và xu hướng 
Công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh 
mẽ quá trình sáng tạo, góp phần làm 
thay đổi cách thức làm việc và cuộc 
sống của chúng ta. TMA có may mắn 
tham gia phát triển sản phẩm mới và 
làm R&D cho các công ty hàng đầu 
thế giới, tiếp cận các công nghệ mới 
(big data, analytics, AI, Fintech, SDN/
NFV…) nên chúng ta sẽ tận dụng lợi 
thế này để chuyển dịch qua các dịch 
vụ giá trị cao hơn.

Thành lập TMA InnovATIon CenTer

Để thúc đẩy quá trình này, TMA đã thành lập TMA Innovation Center (TIC):

 Website: http://tma-innovation.center
 Email: innovation@tma.com.vn, tic@tma.com.vn 
 Địa điểm: Lầu 1, Lô A (đang thiết kế)

TIC đang phối hợp với các DC/DG để cùng thực hiện các dự án R&D, ứng dụng các công nghệ 
mới để tạo ra các giải pháp và sản phẩm mới, giúp khách hàng phát triển các sản phẩm cho 
tương lai.

TIC mong muốn tất cả các bạn cùng tham gia bằng cách:

 Gửi dự án để TIC xem xét đầu tư
 Tham gia Quarterly Hack Day để trình bày ý tưởng hoặc sản phẩm
 Giới thiệu ứng viên (kinh nghiệm + mới ra trường). TMA đang cần tuyển dụng 50 kỹ sư    
 trong năm nay và 100 trong năm tới

Tất cả các ý tưởng đột phá, khả thi, giúp nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ cuộc sống, đều 
được công ty xem xét áp dụng hoặc đầu tư.
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ToAsTMATer Club: 
Cơ hộI CảI ThIện kỹ năng 
TIếng Anh

Ra đời 13 năm về trước, TMA Toastmaster 
Club là câu lạc bộ (CLB) Toastmater chính 
thức đầu tiên tại Việt Nam, được dẫn 
dắt bởi bà Camtu Phạm - diễn giả quốc 
tế, Business Woman of the year 2005 
tại Sydney. Đến nay, CLB vẫn hoạt động 
mạnh mẽ tại TMA với “sứ mệnh” giúp các 
kỹ sư có thể trau dồi kỹ năng tiếng anh, 
áp dụng trong công việc và cuộc sống. 

Tại đây, bạn không chỉ được nghe, giao tiếp tiếng Anh mà còn có cơ hội cải thiện kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng lãnh đạo… 

TMA Toastmater Club đang sinh hoạt đều đặn từ 15h30 – 17h thứ 6 hằng tuần tại Thư viện Lab 6. Các bạn 
có thể đăng ký tham gia tại https://training.tma.com.vn/#/viewcourse/770 (đăng ký từ thứ 2 đến hết thứ 4 
hằng tuần)

Bên cạnh TMA Toastmaster Club cho nhân viên chính thức, TMA Training Center cũng tổ chức sinh hoạt cho 
các bạn thực tập sinh. Đây cũng là một phần trong chương trình thực tập của các bạn tại TMA. Tham gia 
Toastmater Club, các bạn sinh viên sẽ thuyết trình, tranh luận và có những mini game nhận quà “liền tay”… 
Sau mỗi buổi, các bạn sẽ tự chấm điểm, góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm và cùng tiến bộ.
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CáC khóA TrAInIng Trong Tháng 9

kếT ThúC Thành Công CáC khóA 
đào Tạo dàI hạn

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

khóa học Thời gian
CI4TMA (Phú Nhuận)

HTML5 (Phú Nhuận)

Kafka Introduction (Phú Nhuận)

RESTful Services with ASP.NET Web API (Phú Nhuận)

ReactJS (Phú Nhuận)

Advanced Python

RESTful Services with ASP.NET Web API (Lab 6)

Secure Coding Guideline (Phú Nhuận)

CI4TMA (Lab 6)

Secure Coding Guideline (Lab 6)

Kafka Introduction (Lab 6)

ReactJS (Lab 6)

HTML5 (Lab 6)

Mastering Agile Project Management

Project Management Professional

14/09

15/09

18/09

18/09

19/09

20/09

20/09

21/09

21/09

22/09

25/09

26/09

27/09

7 sessions vào mỗi thứ 4, từ 20/09

11 sessions vào mỗi thứ 3, từ 19/09

1. Mastering Agile   
    project Management  
    (MApM)

2. professional scrum 
    For developer (psd)

3. khóa đào tạo đội ngũ 
    quản lý dự án - 
    Management Training 
    program

Đây là khóa đào tạo dành 
cho các anh chị có ít nhất 
1 năm kinh nghiệm trong 
việc quản lý team, nhằm 
trang bị cho các học viên 
kiến thức và thực tiễn tốt 
nhất để quản lý dự án 
hiệu quả bằng cách sử 
dụng các phương pháp 
phát triển phần mềm linh 
hoạt (Agile).

Chương trình kéo dài 
từ tháng 6 đến tháng 7 
2017 và vừa kết thúc vào 
ngày 2/8 vừa qua với bài 
thi cuối khóa của hơn 20 
học viên.

Là khóa học nhằm trang bị 
cho học viên kiến thức và 
kỹ năng quản lý, làm việc 
theo phương pháp phát 
triển phần mềm linh hoạt 
(Agile/Scrum). Trên cơ sở 
đó, học viên có thể hạn 
chế tối đa các sai sót, tăng 
năng suất công việc cũng 
như tăng mức độ hài lòng 
của khách hàng.

Chương trình kéo dài từ 
tháng 6 đến cuối tháng 
7 2017 và đã khép lại với 
bài thi cuối khóa của hơn 
20 học viên vào ngày 21/8 
vừa qua.

Là khóa đào tạo nhằm 
cung cấp cho học viên 
những kiến thức kinh 
nghiệm thực tế về quản 
lý dự án, quản lý con 
người… giúp các học viên 
có thể trở thành những 
nhà quản lý sáng giá 
trong tương lai.

Chương trình kéo dài 
trong 5 tháng và đã diễn 
ra buổi tổng kết vào ngày 
9/8  với 46 học viên hoàn 
thành xuất sắc khóa học 
và được cấp chứng chỉ. 
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The ICT FrIendshIp Cup 2017:  
TMA lần THỨ 2 lIên TIếp vô địCh

Trong đêm chung kết The ICT Friendship Cup 2017, các cầu thủ DXC đã hết sức nỗ lực để giữ được 
tỉ số 0-0 trong hiệp 1 nhưng với bản lĩnh và quyết tâm của nhà đương kim vô địch, các chàng trai 
TMA đã khiến thủ môn DXC Vietnam phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần trong hiệp 2. Kết quả này 
cũng giúp chúng ta được xướng tên ở vị trí cao nhất của giải đấu.

Ngoài ngôi vị cao quý này của đội, thủ môn Trương 
Minh Anh Tài cũng vinh dự đạt danh hiệu Thủ môn 
xuất sắc nhất với khả năng bay lượn như chim và 
sở hữu số bàn thủng lưới thấp nhất giải (4 bàn), đội 
trưởng Lê Viết Anh Dương với sự chắc chắn và ổn 
định của mình trong suốt giải đấu cũng được tổ 
trọng tài cùng BTC tin tưởng bầu chọn là Cầu thủ 
xuất sắc nhất.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp 
TMA khẳng định tên tuổi 
với ngôi vô địch tại The ICT 
Friendship Cup, một món quà 
vô cùng ý nghĩa cho Lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập công 
ty vào tháng 10 tới. Để chúc 
mừng cho thành công và 
cũng là lời cảm ơn cho những 
nỗ lực của các cầu thủ, BGĐ 
đã quyết định thưởng cho 
đội 20 triệu đồng. Xin cảm ơn 
các cầu thủ, cảm ơn các cổ 
động viên đã nhiệt tình đồng 
hành với đội trong suốt thời 
gian tham gia giải.   
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Chỉ còn vài vòng đấu nữa, TMA Futsal League 2017 sẽ khép lại, các đội đang chạy nước rút để tranh thủ 
kiếm điểm và củng cố vị trí. Hiện nay, bảng xếp hạng đang dần ổn định với những “đất diễn” xứng đáng 
cho các đội.

Ở League A, DC4 và DC56 vẫn đang tích cực 
cho cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Thứ hạng 
này liên tục bị thay đổi khi đội này hoặc đội 
kia tạm nghỉ do điểm số 2 đội đang quá sít 
sao. Trong khi đó, DC1A cùng DC4C (DC15) thì 
lại có cuộc chiến cho riêng mình ở vị trí thứ 3. 
DC1A thì có bản lĩnh của một cựu binh, từng 
xông pha nhiều năm liền tại trận mạc TMA 
Futsal League, còn DC4C, họ có quyết tâm của 
một đội đã vượt khó vươn từ League B lên 
League A, vừa cần cù vừa có khả năng, họ là 
đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội nào.

Ở League B, những cái tên sáng giá cho Top 3 là DC3, DC7 và DC11. Mối ân oán giữa 3 đội này dường như 
chưa bao giờ có dấu hiệu kết thúc. Vị trí ngôi đầu liên tục thay đổi khiến người hâm mộ liên tục phải hoang 
mang. Tuy vậy, DC11 có vẻ là đội có phong độ ổn định nhất. Dù đang phải tạm đứng thứ 3 nhưng họ chỉ mới 
trải qua 8 trận đấu, còn DC3 và DC7 thì đã có lần lượt 9 và 11 trận đấu.

Cánh cửa cuối của TMA Futsal League 2017 đang ở rất gần các cầu thủ. Dù công việc có bận rộn, việc được giải 
lao mỗi sáng thứ 7 luôn là niềm vui và niềm động lực để người hâm mộ môn thể thao vua làm việc tốt hơn. 
Các bạn hãy thường xuyên đến sân K334 để cổ vũ cho đội bóng yêu thích nhé!

TMA FuTsAl leAgue 2017: 
đoạn đường Tăng TốC 
đầy gIAn nAn
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đạI hộI Thể ThAo - văn nghệ Chào Mừng TMA Tròn 20 TuổI: 
làn sóng Thể ThAo lAn TỏA khắp TMA

Tháng 8, đại hội Thể thao – Văn nghệ TMA 2017 đã 
được khai mạc và khởi tranh. Các môn Cầu lông, 
Bida, Đá cầu và Quần vợt bước vào những vòng đấu 
đầu tiên vô cùng gay cấn. Đặc biệt, những “lông thủ” 
của bộ môn Cầu lông đã nhanh chóng tìm ra những 
“người hùng” dẻo dai nhất, tài năng nhất, xứng đáng 
nhất để vinh danh. Bên cạnh đó, buổi sơ kết cuộc thi 
văn nghệ “Ngày ấy – Bây giờ” cũng đã biến Hall A, 
Lab 6 thành một sân chơi âm nhạc hấp dẫn. 

1. những giải Thể thao “hoT”

2. “đa sắc” buổi sơ kết văn nghệ 

Kết quả các giải đấu hiện tại:

Những môn thể thao được tổ chức trong tháng 8 đều là những môn nhận được lượng đăng ký tham gia 
rất đông từ anh, chị, em TMA. Từ sân cầu lông Viettel Hoàng Hoa Thám đến sân quần vợt 230 Tân Sơn, 
hay câu lạc bộ Bi-da XO Trương Quốc Dung đều rợp bóng màu áo của TMA. Làn sóng thể thao mà TMA 
mang đến khiến rất nhiều người hâm mộ thích thú. 
Chỉ sau 2 tuần “vắt kiệt sức” để thi đấu, giải Cầu lông đã hoàn thành cả 5 nội dung Đôi nam, Đơn nam, 
Đôi nữ, Đơn nữ và Đôi nam nữ để tìm ra chủ nhân những vị trí cao nhất. Giải Quần vợt hạ màn nội dung 
Đơn nam và lượt đi của nội dung Đôi; giải Đá cầu chọn ra được 4 đội xuất sắc để vào vòng bán kết nội 
dung Đồng đội; Còn giải Bi-da, các cơ thủ đã kết thúc nội dung Carom Doubles sau nhiều giờ liền vã mồ 
hôi.

Các tiết mục dự thi năm nay không chỉ được đầu tư công phu mà còn đa dạng về nội dung và phong 
phú về thể loại. Buổi sơ kết đã đưa khán giả qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: khi sôi động, hào 
hứng với các tiết mục hát nhảy hiện đại đến từ DG4, DC18; khi lại dịu êm và da diết với những giọng hát 
tình ca, Bolero ngọt ngào, sâu lắng đến từ DC1, DC7, DC17... 
Tại đây, Ban giám khảo cũng nhận xét, góp ý để các bạn có sự sửa đổi, hoàn thiện tiết mục của mình. 
Năm nay các tiết mục dự thi có sự đồng đều về chất lượng khiến cho việc chọn ra những tiết mục xuất 
sắc nhất của Ban giám khảo vô cùng khó khăn. Sau quá trình làm việc công tâm và không kém phần căng 
thẳng, ban giám khảo đã chọn ra những tiết mục sau để biểu diễn tại vòng chung kết, Lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập công ty:

nội dung

Đơn nam

Đơn nam

Carom 
Doubles

Đơn nữ

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam 
nữ

nhất 

Tiết mục

nhì

người trình diễn

ba

dC

Huy Thái (DC4)

Free style instrumental 
Đơn ca uống trà 
Top ca múa Xin chào 20!
Nhạc kịch Tình yêu như món quà
Đơn ca Xưa và Nay 
Dance DD crew
Top ca Showbiz 
Tốp ca
Liên Khúc Tình thôi xót xa - Gót hồng - Ngây Thơ 
Đơn ca (chọn lại bài khác)

Nguyễn Phú Thịnh
Hồ Minh Trang
DG4
DC18
DC1
DG4
DC1
DG1
ClearOne
Nguyễn Tài Phúc

6
2A

DG4
18
1

DG4
1

DG1
9

2A

Mẫn Nguyễn (DC9)

Phước Dương - 
Anh Nguyễn (DC9)

Thắng Phạm - 
Cường Nguyễn 
(DC8)

1. Trung Hồ - 
    Doanh Nguyễn (DC14)
2. Hoàng Nguyễn -
    Phát Nguyễn (DEP)

Trang Thanh (Admin)

Huy Thái - 
Chinh Nguyễn (DC4)

Trang Thanh (Admin) - 
Hải Ly (DC14)

Trang Thanh (Admin) - 
Quốc Anh (DC15)

Cầu lông

Quần vợt

bi-da

Quốc Anh (DC15)

Hiệp Phan (IT)

Ái Nhân (DC9)

Phương Phạm -
Tùng Nguyễn (DC5)

Như Trần (BA) - 
Ái Nhân (DC9)

Như Trần (BA) - 
Huy Thái (DC4)

Phương Phạm (DC5) 

Long Lê (IT)

Tú Anh (DC1) 

Quốc Anh - 
Đăng Quang (DC15)

Trang Lê - 
Vân Anh (DC8)

Phương Nguyễn - 
Liên Đoàn (DC8)
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Sáng 25/08, gần 100 anh, chị, em TMA đã 
cùng háo hức tham gia ngày hội hiến máu 
2017 tại QTSC. Rút kinh nghiệm từ công 
tác tổ chức các năm, năm nay, BTC đã tiến 
hành gửi phiếu đăng ký trước cho tình 
nguyện viên, qua đó rút ngắn thời gian 
check in, giúp các tình nguyện viên thực 
hiện quy trình hiến máu nhanh chóng, hiệu 
quả hơn.

Ngày hội hiến máu là hoạt động được tổ chức thường niên tại QTSC. Tham gia hoạt động, chúng ta đã 
đóng góp những giọt máu đào quý giá vào ngân hàng máu, phục vụ cho vông tác cứu người. Hiến máu 
theo hướng dẫn của thầy thuốc không những không có hại mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia hoạt động ý nghĩa này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các 
hoạt động phong trào của TMA cũng như QTSC trong thời gian tới!

Ngoài việc hiến máu cứu người, các tình nguyện viên còn được các y bác sỹ kiểm tra sức 
khỏe, xét nghiệm máu và nhận quà để bồi bổ sức khỏe. 

Tình nguyện TMA tham gia hoạt động hiến máu năm nay chủ yếu là những “tân binh”, dù mới 
tham gia hiến máu lần đầu và còn nhiều bỡ ngỡ nhưng hầu hết các bạn đều rất nhiệt tình.

gần 100 nhân vIên TMA ThAM gIA 
ngày hộI hIến Máu
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nhIều hoạT động Từ ThIện 
dIễn rA lIên TIếp Trong Tháng 8

Tháng 8, TMA liên tục thực hiện các hoạt động từ thiện cả ở trong và ngoài công ty. Với những 
nghĩa cử cao đẹp và có tính cộng đồng này, TMA đã lan tỏa thông điệp nhân ái đến đông đảo 
anh, chị, em công ty, mang niềm vui đến nhiều mảnh đời bất hạnh trong xã hội. 

Đầu tháng 8, chương trình “Vui happy hour – Góp quỹ từ thiện” 
của các Departments đã diễn ra hết sức thành công. Khác với các 
lần hội chợ trước được tổ chức tại sân trước Lab 6, lần hội chợ từ 
thiện này, các mặt hàng được bán online và giao hàng tận nơi. 
Với hình thức mới mẻ này chương trình đã nhận được sự ủng hộ 
nhiệt liệt với hơn 500 đơn đặt hàng với số lượng đặt hàng lớn đã 
được gửi về BTC.
Sau chương trình, BTC đã quyên góp được 32.569.000 vnđ từ 
các “nhà kinh doanh” tài ba và hảo tâm. Trong đó phải kể đến 
Cô Ngọc Anh đã ủng hộ toàn bộ tiền vốn cũng như tiền lời món 
bánh bèo của Cô là hơn 11 triệu đồng cho chương trình.

Đúng trong thời gian này, các thành viên DC2A đã 
gửi lên cho BGĐ trường hợp vô cùng khó khăn của 
em sinh viên Nguyễn Văn Thế (Đại học Công nghệ 
Đồng Nai), gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi 
thực tập và đang rất cần chi phí chữa trị.
Để giúp em và gia đình có động lực vượt qua giai 
đoạn khủng hoảng này, BGĐ đã quyết định ủng hộ 
25.5 triệu đồng, trong đó, 20.5 triệu được trích từ số 
tiền quyên góp “Vui Happy Hour - Góp quỹ từ thiện” 
và 5 triệu đồng là phần ủng hộ của chị Uyển Phạm. 
Các thành viên TMA đã 2 lần đến tận bệnh viện Chợ 
Rẫy để thăm và trao phần quà này cho gia đình.

Như mục đích ban đầu, phần lợi nhuận còn lại của 
“Vui Happy Hour - Góp quỹ từ thiện” đã được dùng 
để tiếp sức đến trường cho các em học sinh khó 
khăn. Trước tiên, 900 vở, 150 bút kim, 50 bút chì và 
100 cây bút bi đã được trao trực tiếp cho các em 
nhỏ mồ côi tại chùa Long Hoa, Q.7. Ngoài ra, chị 
Uyển Phạm cũng đã ủng hộ 2 cây vải xanh và trắng 
để các em may đồng phục đến trường. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nghĩa cử cao 
đẹp đã được TMA mang đến nhiều hoàn cảnh khó 
khăn trong cuộc sống. Hy vọng những giúp đỡ ý 
nghĩa này sẽ tiếp thêm động lực để các em học 
sinh, các bệnh nhân nghèo tiếp tục vươn lên trong 
cuộc sống.

Trong chuyến tham quan, làm việc tại thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ngoài ngày làm việc với 
trường Đại học Quy Nhơn, Cô Ngọc Anh, Chú Lệ 
cùng các EC, BOD, SM và PC đã có chuyến từ thiện 
ý nghĩa tại khoa Ung thư và khoa Chạy Thận nhân 
tạo, bệnh viện Quy Nhơn.

Trong không gian đầm ấm tình người, 84 triệu đồng 
(28 triệu đồng do các anh, chị SM, PC, BOD, EC 
đóng góp và 56 triệu đồng trích từ quỹ Khát vọng 
TMA) đã được trao tận tay đến những bệnh nhân 
nghèo chạy thận mãn tính và bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn. 

Trong đó, tại khoa Chạy thận nhân tạo, chúng ta đã trao 9 phần hồ trợ (mỗi phần 4 triệu đồng) cho các bệnh 
nhân chạy thận trong danh sách bệnh viện cung cấp; 30 phần hỗ trợ (mỗi phần 500 nghìn đồng) cho các bệnh 
nhân đang nội trú tại bệnh viện. Tại khoa Ung thư, chúng ta hỗ trợ 8 triệu đồng cho 2 gia đình bệnh nhân, bên 
cạnh đó, 24 triệu đồng cũng đã được gửi đến 48 bệnh nhân chạy thận khác đang phải tạm trú ở nhà Lễ tang 
chờ chữa trị vì không có chi phí để về nhà. 

1. giúp đỡ bệnh nhân ung thư và chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Quy nhơn, 
    tỉnh bình định

2. “vui happy hour – góp quỹ từ thiện” 

3. Tiếp sức đến trường cho các em nhỏ mồ côi tại chùa long hoa

Bên cạnh đó, BGĐ cũng đã trích 10 triệu đồng từ số lợi nhuận này để giúp đỡ gia đình một nhân viên TMA 
đang gặp khó khăn khi con bị bệnh cần chữa trị gấp. 
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Thật đơn giản, nhưng có thể bạn chưa biết…!

Cách nhanh nhất để tiếp tục sử dụng (renewal) hoặc 
mở rộng thời hạn sử dụng (extend) các đặc quyền trên 
hệ thống dịch vụ của ITS khi sắp hết hạn là reply email 
thông báo từ ITS, có cc PM để approve là hoàn tất thủ 
tục gia hạn mà không cần mở thêm ticket.

Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong 
công việc. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: 
Feedback-It@tma.com.vn

renew hoặC exTend 
Quyền sử dụng CáC 
đặC Quyền Trên 
hệ Thống dịCh vụ ITs

TeCh expo 2017: hơn 100 Cv ứng Tuyển vào TMA
Ngày 26/8 vừa qua, cùng với gần 40 công ty công nghệ hàng đầu, TMA tham gia Tech Expo 2017- Ngày 
hội tuyển dụng công nghệ quy mô lớn do Vietnamworks tổ chức tại Grand Palace, Tân Bình. Sự kiện thu 
hút hơn 2000 ứng viên ngành công nghệ thông tin tham gia. Với tư cách là nhà tài trợ premium và có vị trí 
đắc địa ngay tại cổng ra vào, gian hàng TMA nhận được sự quan tâm của đông đảo ứng viên. 

Tham gia Tech Expo 2017, TMA đem đến 200 cơ hội việc làm 
cho các ứng viên ngành công nghệ thông tin với những vị trí 
“Hot” như: Big Data & AI Engineer, Devops Engineer, Mobile 
Developer... Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, đại 
diện các dự án của TMA cũng có mặt để tư vấn cũng như 
phỏng vấn trực tiếp các ứng viên tiềm năng. Bên cạnh đó, 
gian hàng TMA càng thêm phần vui vẻ, náo nhiệt khi diễn ra 
mini game với nhiều phần quà mang đậm dấu ấn TMA.
Ngoài các hoạt động tuyển dụng, TMA còn tham gia Show-
case công nghệ với 3 mô hình: Smart Car Parking, Smart 
Traffic và Gas Monitoring System.  Với tính sáng tạo và ứng 
dụng cao, các sản phẩm này nhận được sự quan tâm của 
đông đảo người xem. 
Qua chương trình lần này, đã có hơn 100 ứng viên tiềm năng 
gửi CV trực tiếp để ứng tuyển vào TMA. Mong rằng các bạn 
sẽ sớm trở thành thành viên chính thức của đại gia đình 
TMA.
Tech Expo 2017 là cơ hội để TMA mang hình ảnh chuyên 
nghiệp của mình đến gần hơn với các ứng viên ngành công 
nghệ thông tin. Cùng với đó, đây còn là cơ hội để chúng 
ta chiêu mộ thêm nhiều nhân tài, góp phần xây dựng TMA 
ngày càng lớn mạnh. 

1. TMA box - Tăng tốc vượt trội 2. File version Control

nâng Cấp Tính năng và hIệu suấT TMA box
3. File lock/unlock in web uI

Để tăng cường hiệu suất hoạt động và đáp 
ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu tốc độ cao với 
dịch vụ box.tma.com.vn, ITS đã nâng hiệu 
suất tổng thể cho TMA Box bằng việc thay ổ 
đĩa ssd với tốc độ đọc/ghi dữ liệu 500Mb/
giây. Hiện nay giải pháp này đã mang lại khả 
năng đáp ứng nhanh cho TMA Box.

TMA Box hỗ trợ version control cho tập 
tin (files). File version tạo ra các bản sao 
lưu của các tập tin và người dùng có thể 
truy cập và khôi phục các bản sao lưu 
trước đó qua TMA box. Để khôi phục 
các bản sao lưu trước của tập tin, chỉ cần 
chọn và download các tập tin phù hợp.

Người dùng có thể tải xuống các 
tập tin/thư mục để chỉnh sửa trên 
máy tính của mình, những người 
khác không thể truy cập vào file/
folder khi đã được khóa thông 
qua tính năng Multi-access-
management của TMA Box.
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1. DC2

2. DC9

3. DC12

Genband Singtel Support team vừa có chuyến 
on-site rất thành công tại Singapore. Với tài 
năng của mình, các chàng trai của DC2 đã giúp 
Genband demo thành công trước một khách 
hàng tiềm năng. Đây là bước khởi đầu cho việc 
hợp tác của Genband và Singtel trong các dự án 
trong tương lai.

DC9 Mobile club vừa hoàn thành 
một phiên bản mới cho ứng 
dụng FY BIKE - ứng dụng tìm chỗ 
sửa xe gần nhất nếu chẳng may 
phương tiện bạn gặp vấn đề với 
nhiều tính năng mới. Hiện tại, ứng 
dụng này đã chính thức trình làng 
trên Google Play Store và các bạn 
có thể trải nghiệm theo địa chỉ:            
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mdlmobile.
app.fybike

Cuối tháng 8, DC12 đã bắt đầu chương trình đào 
tạo tiếng Nhật 6 tháng dành cho tất cả thành 
viên TMA tham gia BSE training. Đây là cơ hội để 
anh chị em có thể phát triển khả năng tiếp cận 
với ngôn ngữ mới, cải thiện khả năng tiếng Nhật 
và cũng là cơ hội để được đi onsite và career 
path trong và ngoài công ty.

I. Công việc

II. Vui chơi giải trí

360 DC

1. DC2

2. DC56

3. DC9

4. DC11A

5. DC12

Happy Hour tháng 8 của các thành viên DC2 không 
đơn giản chỉ là ăn uống, trò chuyện mà còn có các 
hoạt động giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật,... 
tạo không khí vui nhộn và cảm giác ấm áp như 1 
gia đình, giúp mọi người hiểu và gắn kết nhiều hơn.

Anh Thi và Kim Ngân là cặp đôi thứ 2 của gia đình 
DC2 nên duyên vợ chồng trong năm nay. Vậy mới 
thấy DC2 không chỉ là nơi phát triển tài năng cá 
nhân mà còn là nơi “chắp cánh” cho tình yêu đôi 
lứa. Chúc cho Thi & Ngân mãi mãi hạnh phúc và 
DC2 sẽ có thêm nhiều cặp đôi nữa.

Vừa qua, DC56 đã có chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm tới Mũi Né - nơi “Biển xanh, nắng vàng và cát trắng”. 
Dù thời gian cho chuyến DC trip khá ngắn nhưng hơn 100 thành viên của DC đã có những hoạt động 
team building ngoài trời đầy ắp tiếng cười; cùng với đó là bữa tiệc Gala vào buổi tối cực sung khi liên tiếp 
các giọng ca vàng đua nhau lên giành mic do được bổ sung thêm 22 thùng “vitamin hung hăng” (beer) 
từ ban tổ chức.

Chuyến đi cũng đánh dấu 1 sự thay đổi về mô hình tổ chức khi các anh quản lý thông báo cái tên DC56 sẽ 
không còn nữa, thay vào đó sẽ được tách ra thành 2 DC là DC5 và DC6 như trước.

DC trip lần đầu nhưng cũng là lần cuối với cái tên DC56 chắc hẳn sẽ đọng lại trong mỗi thành viên nhiều 
kỷ niệm, dấu ấn khó phai.

Modelling đã có chuyến “xách balo 
lên và đi” tham quan Long Hải, Vũng 
Tàu đầy vui nhộn và thú vị. Hi vọng với 
chuyến thăm thú này, mọi người sẽ nạp 
lại thật nhiều năng lượng để chuẩn bị 
cho những chăng đường sắp tới.

Tháng 8, DC11A đã có trò chơi vận động với Game giải mật thư “Ngưu Lang Chức Nữ”. Các đội chơi đến từ các 
project của DC11A đã cùng nhau vượt qua các thử thách do BTC đưa ra, đồng thời phải dùng sự suy luận nhạy 
bén để giải các mật thư cực khó như: “Thiếu nữ ngồi chờ tình lang nơi hóng mát”, “Ngưu Lang chờ người yêu 
nơi lộng gió” và“Chức nữ đang ngồi quay tơ để tăng cơ bắp” từ BTC.

Vừa qua, các thành viên DC12 đã tham gia Charity Happy Hour. Đây là 
hoạt động làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng và là dịp để các team trò 
chuyện, giao lưu với nhau. Ngoài ra, các team của DC12 đã có rất nhiều 
hoạt khác như: BCR Teambuilding tại quận 9; Tham quan Đảo Bình Hưng, 
Nha Trang; Tổ chức các trò chơi e-sport…Những chuyến đi tạo không khí 
vui vẻ, xả stress cho các thành viên sau một thời gian dài làm việc.
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CáC CáCh khử MùI hIệu Quả 
ở CuộC sống văn phòng

Các loại hộp đựng thức ăn rất cần thiết giúp bạn 
lưu trữ đồ ăn mang theo khi đi làm. Nhưng chúng 
cũng rất dễ bị bám mùi, đặc biệt là hộp nhựa.

Cách xử lý: Đặt những lát chanh cắt mỏng vào hộp 
nhựa đang cần làm sạch mùi trong vài ngày cũng là 
một bí quyết giúp loại bỏ mùi tanh. Ngoài ra, bạn 
cũng có thể dùng bột nở pha với giấm tạo thành 
một hỗn hợp bột đặc sệt và dùng chúng để chùi rửa 
những chiếc hộp nhựa đã có mùi. Đây được xem là 
một trong những cách khử mùi khá hiệu quả.

Hàng ngày, có rất nhiều hoạt động khiến ôtô bị ám mùi 
như bụi bẩn từ giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống, 
thú cưng… Tuy nhiên, thường thì bạn sẽ không nhận ra 
những mùi đó khi ngồi sau tay lái vì đã rất quen thuộc 
với chiếc xe.

Cách xử lý: Giải pháp hiệu quả nhất để xe bạn có mùi 
hương dễ chịu là sử dụng tinh dầu thơm. Các loại tinh 
dầu như chanh, bưởi, oải hương và sả sẽ giúp xe bạn 
thơm mát hơn. Ngoài ra, nó còn giúp khử mùi hôi của 
ôtô, giúp bạn cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng mệt 
mỏi, chống buồn ngủ và say xe.

Mùi khó chịu trong phòng sẽ khiến bạn 
không thoải mái trong làm việc.

Bạn có thể dùng vài bông hoa có hương 
thơm dễ chịu, trái cây hay dược thảo để khử 
mùi. Bạn cũng có thể trồng vài cây dương xỉ 
trong phòng để khử mùi, khí CO2 độc hại.

1. khử MùI Quần áo

3. khử sạCh hộp đựng ThứC ăn

2. khử MùI ôTô 4. khử MùI khó Chịu Trong phòng

Các loại quần áo bằng len rất dễ bị ám mùi nấm 
mốc, mùi hôi trong thời gian dài không mặc đến.

Cách xử lý: Tủ quần áo lâu ngày tích tụ hơi ẩm 
sẽ có mùi mốc nên bạn để một cục xà phòng ở 
góc trống nào đó của tủ, mùi mốc sẽ bị đánh bay 
hiệu quả.
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“Một trong những niềm vui 
lành mạnh nhất, chắc chắn 

nhất và hào phóng nhất 
trong đời là vui mừng vì vận 

may của người khác”

-Robert A Heinlein-


