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Xây dựng Lab 7 – TMA Bình Định
Để triển khai sớm dự án lớn này, và trong khi chờ đợi xây dựng, bước đầu TMA sẽ sử dụng tòa nhà tại đường
TMA với gần 2000 kỹ sư và 20 năm phát triển vững mạnh đã góp phần khẳng định tên tuổi Việt Nam

Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn để làm văn phòng tạm thời - Lab 7, mọi thủ tục đang được gấp rút hoàn thành

trên bản đồ ngành công nghệ thông tin thế giới. Đây cũng chính là tâm nguyện của Chú Lệ, của cô

để có thể khai trương vào đầu quý 2 – 2018.

Ngọc Anh, BGĐ và các thế hệ nhân viên TMA. Đến nay, có thể nói giấc mơ đầu đã trở thành hiện thực,
nhưng khát khao vươn cao, vươn xa hơn của TMA chưa bao giờ dừng lại.

Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Định, TMA quyết định thành lập Lab

Các bạn sẽ được gì khi làm việc tại TMA Bình Định?
Làm việc trong môi trường trong lành với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp
Chi phí sinh hoạt thấp, người dân hiền hòa thân thiện

7 tại tỉnh Bình Định, quê hương của chú Lệ và cô Ngọc Anh, cũng là nơi đã sản sinh ra rất nhiều danh nhân đất
nước như vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, Đào Duy Từ, Đào Tấn, Mai Xuân Thưởng, nhà thơ Xuân Diệu… với
mục tiêu phát triển tài nguyên quý giá nhất là chất xám của người Việt Nam nói chung và của người Bình Định
cũng như miền Trung nói riêng. Theo đó, TMA sẽ xây dựng TMA Innovation Park theo tiêu chí xanh, thân thiện
với môi trường, có tổng diện tích 15 ha, thuộc khuôn viên Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hoà, P. Ghềnh
Ráng, TP. Quy Nhơn.

TMA rất mong các bạn
hãy gia nhập TMA Bình
Định và chia sẻ thông tin
đến bạn bè, người thân
để TMA Bình Định có

Có thể nói đây là điểm thu hút, cũng là cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng TMA của các bạn quê Bình Định,
miền Trung cũng như tất cả những ai yêu mến mảnh đất này.

Lương Sài Gòn, xài Bình Định, cảnh quan tuyệt vời
Công nghệ thời thượng, cơ hội thăng tiến ào ào

một nguồn nhân lực dồi
dào, chất lượng nhất.
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Nhiều ý tưởng sáng tạo,
tính ứng dụng cao tại
TMA Hackday #2

Mời các bạn tiếp tục gửi ý tưởng cho Hack Day #3 với các nội dung sau:
Tên bạn hoặc danh sách thành viên (nếu là nhóm)
Tên và mô tả tóm tắt về ý tưởng
		

Hầu hết các ý tưởng tham gia hackDay #2 đều rất thiết
thực và nhằm mục đích góp phần cải thiện môi trường
sống, làm việc tại TMA. Ban tổ chức sẽ chuyển tất cả
các ý tưởng đến các bộ phận liên quan để xem xét
triển khai. Kết quả cuối cùng như sau:

Giải

Ý tưởng

Nhất

Tắt hệ thống máy tính của nhân viên
bằng bat/shell script

Nguyễn Hải Châu

17

Nhì

5 phút vận động mỗi ngày cho nguồn
năng lượng tràn đầy

Bùi Thuần
Trần Thị Diểm Kiều

4

Ba

Cải thiện chất lượng SCCM

Nguyễn Trọng Công Triều

2

Nhân viên dùng hộp/cốc riêng để mua
đồ ăn sáng/nước uống, không sử dụng
hộp xốp nhằm giảm lượng rác thải ra
và bảo vệ sức khỏe

Võ Thị Hồng Nga

2

Ứng dụng nhận dạng gương mặt và mã
SQR trong các hoạt động chứng thực
tại văn phòng làm việc

Võ Thành Tâm

2

Thành lập dịch vụ rửa xe cho nhân viên TMA

Lê Viết Linh

2

Khuyến
khích

Tập thể

DC

DC2

Lợi ích

Cách thực hiện – triển khai

Chủ đề ưu tiên của Hack Day #3 là các sản phẩm và giải pháp đột phá phục vụ
cộng đồng hoặc có thể ứng dụng cho các khách hàng của công ty.

Sau thành công từ TMA HackDay #1, HackDay #2 đã
nhận được 30 ý tưởng sáng tạo từ khắp các phòng
ban. Trong đó, 17 ý tưởng hoàn thiện nhất đã được
trình bày trong HackDay #2, diễn ra vào chiều qua
04/01. Tại đây, các tác giả đã tự tin trình bày ý tưởng
của mình cũng như trả lời các câu hỏi từ Ban giám
khảo và người tham dự.

Tác giả

Giải pháp

2
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TMA Innovation Center tổ chức
3 buổi hội thảo công nghệ hot
Tháng 12 vừa qua, 3 buổi hội thảo
từ TMA Innovation Center (TIC)
xoay quanh các chủ đề công nghệ
hot như AI & Machine Learning,
IoT & Smart Devices, Big Data &
Analytics đã thu hút rất đông các
bạn nhân viên TMA tham gia. Các
buổi hội thảo được dẫn dắt bởi
các anh, chị là chuyên gia về lĩnh
vực liên quan, người nghe có thể
đến tham gia trực tiếp hoặc xem
trực tuyến.

Tại đây, người tham gia đã được làm rõ nhiều thắc mắc và cùng thảo luận nhiều vấn đề hot như:
How people applying AI/ML to increase competitive advantages?
How people applying IoT to build smart devices, smart home, smart office, smart hospital, smart
city, smart nation?
TMA’s plan in Big Data & Analytics

Trong thời gian tới, TIC
sẽ tiếp tục tổ chức nhiều
buổi hội thảo bổ ích, cập
nhật những xu hướng
công nghệ mới nhất đến
tất cả mọi người.
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1 Month

Basic

3 Months

Supervised
Learning

Unsupervised
Learning

Best
Practices in
AI

Hardware
Platforms

Sensors and
Actuators

Displays

Analysis and Prediction

Big Data Modelling
and Computing

Cloud Computing IoT Platforms

Foundation

Toolboxes: Google, Amazon, Azure

Data Communication and
Visualisation in IoT

Chatbot

Text Analytics

Competent

12 Months

Computer Vision

TIC Overview of training paths

Spark and
Hadoop

Dealing with
data

Statistics and
Analysis

Machine Learning
Introduction

IoT & Embedded
Fundamentals

Data Science
Basics

Git

Collaboration Tools (Slack, GitLab)

Agile

Visualisation
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Kết quả “Phòng làm việc xanh – Vì một TMA xanh”
Sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi “Phòng làm việc xanh – Vì một TMA
xanh” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của rất đông các cá nhân,
nhóm trong TMA. Mỗi bàn, phòng làm việc đều được phủ một màu xanh
tươi mát từ cây xanh, hoa lá, tạo môi trường làm việc thật thân thiện.

Đặc biệt, cuộc chiến like, share đã diễn ra vô cùng gay
cấn trên fanpage TMA. Những “tân binh” như DC16,
DC17, DC18… đã nỗ lực hết mình để câu like, câu view,
quảng bá tốt nhất cho hình ảnh của nhóm mình. Đến
tận 12g ngày chấm giải cuối cùng, fanpage TMA vẫn
liên tục nhận thông báo like, share của những tấm hình
này, thể hiện sự quyết tâm rinh giải từ các nhóm. Do số
lượng like, share từ hình của DC17 và DC18 là kẻ tám
lạng, người nửa cân, BTC quyết định trao giải Hình ảnh
được yêu thích nhất cho cả 2 tấm hình này.

Ngoài ra, xét thấy những tấm hình dự thi khá đồng
đều về mặt chất lượng, BTC cơ cấu lại giải thưởng.
Theo đó, cuộc thi sẽ không có giải nhất, nhì mà
sẽ có các giải chia đều cho các cá nhân/nhóm sau
(mỗi giải một triệu đồng):
BA
Accedian – DC4
Tiger – DC16
Thiện Hoàng – DC8
Cirpack – DC6
Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc thi và giúp TMA trở nên xanh - sạch - đẹp hơn.
Hãy luôn hưởng ứng TMA Go Green nhé các bạn!
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Hội chợ từ thiện

“Xuân yêu thương”
Thời khắc chuyển giao giữa
năm cũ và năm mới đã gần kề.
Trong không khí rộn ràng đón
xuân, công ty đã tổ chức hội
chợ từ thiện “Xuân yêu thương”
vào chiều ngày 11/01/2018
tại sân trước Lab 6. Hội chợ
thu hút hơn 30 gian hàng với
phong phú các loại hàng hóa
tham gia. Đặc biệt, hội chợ còn
có sự góp mặt của các công ty
trong khuôn viên QTSC.

Với không gian mua sắm đa dạng, rộn
ràng sắc xuân, hội chợ từ thiện “Xuân yêu
thương” thu hút rất đông nhân viên TMA và
các công ty lân cận tham gia ủng hộ. Ngoài
ra, chương trình văn nghệ đặc sắc đã góp
phần làm chương trình thêm tưng bừng,
tràn đầy niềm vui.
Mọi đóng góp thu được từ chương trình sẽ
dành để mua quà Tết trao tặng những hoàn
cảnh khó khăn với mong muốn giúp bà con
có thể đón Tết Mậu Tuất thêm phần ấm áp.
Rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả
các bạn cho hoạt động ý nghĩa này!
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Tổng kết khóa học Mastering Agile Project Management (MAPM)
Chiều ngày 13/12, buổi tổng kết và trao chứng chỉ hoàn tất khóa học cho các học viên khóa học Mastering
Agile Project Management (MAPM) đã diễn ra tại Lab 6 với sự tham dự của anh Phạm Thanh Hiền, DG Head, đại
diện cho Ban Giám đốc công ty.
Đây là khóa học nhằm trang bị cho các học viên tư tưởng, kiến thức 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). Khóa học kéo dài trong 2
tháng, thu hút gần 20 học viên - là các anh chị có trên 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm hay dự án.

Kế hoạch training tháng 1/2018
Trong tháng 01/2018, TMA Training Center sẽ tiếp tục tổ chức nhiều khóa học bổ ích để nhân viên TMA bổ
sung kiến thức và nâng cao “tay nghề” như:
Basic Spring Framework
Building Web Applications with Spring MVC Framework
Intermediate Spring Framework
Advanced Spring Framework
Advanced Spring MVC
Các bạn có thể xem thêm thông tin và đăng ký
các khóa học này tại https://training.tma.com.vn
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Bonus hấp dẫn cho chương trình

Gia hạn chương trình

giới thiệu ứng viên Business Analysts

“Giới thiệu ứng viên - Nhận tiền bonus”
cho vị trí BSE

TMA Business Analyst (BA) Center đang tuyển dụng 10 Business Analysts (phân tích yêu cầu khách hàng và làm
cầu nối giữa khách hàng và technical team) trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, e-commerce, network…
Tham gia BA Center, các bạn sẽ được đào tạo về BA, làm việc trực tiếp và có cơ hội onsite lớn.

Yêu cầu:

ữ cả
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Ứng viên có
chứng chỉ tiếng Nhật N1:

4 kỹ n

hiệm

g
Có kinh n

Bạn có thể dễ dàng nhận được bonus hấp dẫn nếu bạn giới thiệu những ứng viên tiềm năng cho vị trí
BSE - Bridge System Engineer cho những dự án Nhật từ nay đến 31/01/2018.

là 1
BA
à
v
T
T
về CN

lợi thế

10.000.000 VND
Ứng viên có
chứng chỉ tiếng Nhật N2:

Thời gian tham gia chương trình từ ngày

04/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.

6.000.000 VND

Quyền lợi dành cho người giới thiệu vô cùng hấp dẫn:
Ứng viên từ 1 đến dưới
2 năm kinh nghiệm:

Ứng viên từ 2 đến dưới
5 năm kinh nghiệm:

Ứng viên có từ 5 năm
kinh nghiệm trở lên:

Ứng viên có
chứng chỉ tiếng Nhật N3:

4 triệu đồng

6 triệu đồng

10 triệu đồng

4.000.000 VND

Điều kiện nhận thưởng

Điều kiện nhận thưởng

Ứng viên phải tốt nghiệp Đại học và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Các ứng viên phải tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ tiếng Nhật (N1/N2/N3) và có ít nhất 1

Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với Công ty

năm kinh nghiệm

Người giới thiệu sẽ nhận 50% Bonus sau 1 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính thức

Ứng viên được giới thiệu thành công phải ký HĐLĐ chính thức với công ty.

với Công ty. Số tiền còn lại của phần Bonus (50%) sẽ nhận sau 4 tháng tính từ ngày ứng viên
ký HĐLĐ chính thức với Công ty
Tên của người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) và gửi về
recruit@tma.com.vn
Chương trình chỉ áp dụng cho nhân viên TMA

Người giới thiệu sẽ được nhận 50% Bonus sau 1 tháng tính từ ngày ứng viên ký HĐLĐ chính
thức với công ty. Số tiền còn lại của phần Bonus (50%) sẽ nhận sau 4 tháng tính từ ngày ứng
viên ký HĐLĐ chính thức với công ty.
Tên của người giới thiệu phải được ghi vào Đơn xin việc (Application form) và gửi về
recruit@tma.com.vn
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Các bạn thân mến!
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“Xanh- sạch- đẹp”, cô
các bạn :

Lịch TMA 2018
Trong không khí Tết đến xuân về, TMA đã
kịp thời xuất bản bộ lịch đầy màu sắc, tóm
tắt lại một số mốc sự kiện tiêu biểu của
công ty từ khi thành lập đến nay.
Đây cũng là món quà thay lời chúc mừng
năm mới của TMA đến toàn thể anh chị em.

Không hút thuốc lá trong phạm vi tòa nhà
(Đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh, cầu thang bộ, lầu 12…)

n tòa nhà,
Luôn đeo thẻ badge trong khuôn viê
bạn hãy
trong trường hợp quên mang thẻ, các
tạm
liên hệ bộ phận tiếp tân để nhận thẻ

lầu 5.
Giữ vệ sinh phòng tập Gym, bida, bóng bàn… tại
Tắt đèn, máy lạnh sau khi sử dụng

,
Giữ gìn vệ sinh tại khu vực sân vườn
sau khi ăn uống nhớ bỏ rác
đúng nơi quy định

Chúc mọi người năm mới sức khỏe, hạnh
phúc, thành công!
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2. DC6
Giữa tháng 12, các team leader của Cirpack từ Pháp đã đến và làm việc tại TMA trong 1 tuần.
Cũng trong tháng này, các nhóm IMS, SBC, IMS-Web của DC6 đã cùng nhau có những buổi training,
thảo luận, sprint planing, sprint review… sôi nổi. Đây là dịp để tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các
thành viên, giúp nhóm phát triển mạnh mẽ hơn.

1. DC2
Ribbon Communications ra đời từ sự sáp nhập của Genband và Sonus đã mang đến nhiều cơ hội cũng như
thử thách mới cho các thành viên DC2. Cùng với đó Ribbon Signaling team đã được thành lập với sự giúp đỡ
nhiệt tình từ các chuyên gia đến từ Sonus, nhóm tuy mới thành lập nhưng đã nhận được những đánh giá khá
cao từ phía khách hàng về kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn để đáp ứng cho nhu cầu công việc.

3. DC9
Tháng 12 vừa qua, OpEN đã có sự phát triển đáng kể, số lượng thành viên tăng từ 11 lên 17.
Đồng thời, Tuấn Nguyễn cũng đã đi onsite tại USA trong thời gian 6 tuần. Hi vọng OpEN sẽ còn
phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Tháng vừa qua, Omena vừa triển khai thành công thế hệ mới của hệ thống đặt chỗ (booking system)
tới khách hàng. Hy vọng đây là tiền đề để Omena gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong
tương lai.
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II. Vui chơi giải trí
1. DC2

360 DC

Để chuẩn bị cho TMA Fustal League 2018 và tạo cơ hội để anh em
rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc, DG2 tổ chức giải đấu DG2
Championship vào mỗi tối thứ 2 và thứ 4 hàng tuần tại sân cỏ
nhân tạo Quang Trung - Tân Chánh Hiệp 35.

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, DC4 đã cùng
nhau trang trí lại phòng làm việc. Lấy cảm hứng từ cây thông noel
nhưng thêm một chút sáng tạo và độc đáo khi lồng ghép vào
những hình ảnh tập thể của cả team bên cạnh những chiếc nón lá,
khiến căn phòng trở nên sinh động và ấm cúng trong những ngày
cuối đông 2017.

4. DC9
Trung tuần tháng 12/2017 vừa qua, toàn bộ thành viên của DC9 đã có 1 chuyến nghỉ dưỡng, vui chơi tại
Sonata resort, Phan Thiết. Chuyến đi với rất nhiều món ăn, cảnh đẹp và hoạt động ngoài trời đã diễn ra, hy
vọng đây sẽ là một liều dopping giúp các thành viên chào đón 1 năm mới với nhiều thành công mới.

3. DC6
Trong tháng 12, giải bóng đá Cúp
Tứ Hùng của DG3 đã chính thức
diễn ra với sự tham gia của 4 đội
DC5, DC6, DC11 và DC12.
Giải đấu diễn ra vào tối thứ 5 hàng
tuần tại sân bóng FPT Quang
Trung nhằm mục đích tạo sân chơi
thư giãn và rèn luyện thể thao cho
anh em sau giờ làm việc.

2. DC4
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Để tạo không khí ấm áp dịp Noel,
tập thể DC6 đã cùng nhau trang
trí phòng làm việc với cây thông,
trái châu, hình ảnh ông già noel
khắp phòng. Bên cạnh đó là buổi
tiệc nhỏ thân mật được tổ chức để
mỗi người có thể trao đổi quà cho
nhau. Không khí vui tươi của buổi
tiệc đã mang đến cho mọi người
một mùa noel vui vẻ và đáng nhớ.

5. DC12

6. DC15

Trong tháng vừa rồi, DC12 đã sơn và trang trí toàn bộ
phòng làm việc tại lầu 7 nhân dịp Giáng sinh và năm mới
nhằm tạo không gian làm việc tươi mới, giúp nâng cao
hiệu quả công việc.

Vừa qua, tập thể DC15 đã tất bật trang
trí phòng ốc cũng như có một buổi tiệc
Giáng sinh thân mật cùng nhau. Đây là
dịp để các thành viên trong team cùng
gắn kết và chia sẻ những khoảnh khắc
tươi vui trong dịp lễ đặc biệt như thế này.

Vào dịp cuối năm, Bushido2 Program đã tổ chức year end
party. Đây là dịp để mọi người ngồi lại với nhau sau 1 năm
dài làm việc, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc với các
đồng nghiệp thân thương của mình và chơi các trò chơi
vui nhộn nhằm tăng tình đoàn kết.
Ngày 21/12 vừa qua, nhóm Smart Study (Fuji 1 Program)
đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Humiso Resort, Nam Du. Đây
là dịp để các thành viên trong nhóm nghỉ ngơi, thư giãn
sau khoảng thời gian tất bật của dự án.

7. DC18
Nhóm UC Client đã có chuyến đi Mũi Né
vô cùng hoành tráng với nhiều hoạt động
hấp dẫn suyên suốt chuyến đi như: vui
chơi, văn nghệ, thời trang đêm khuya...
Đây là dịp để mọi người cùng nhau giải
tỏa căng thẳng, áp lực sau thời gian dài
làm việc.
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Để bắt đầu một năm mới suôn sẻ, nhiều cảm hứng hơn, sao chúng ta
không thử lên kế hoạch về những điều mà bản thân muốn (và nên)
thay đổi. Bạn đã sẵn sàng cho một con người mới chưa?

1. MỖI NGÀY ĐỀU LÀ 		
MỘT NGÀY MỚI
Thay vì xem quá khứ là cái
đã qua thì con người ta lại
thường luyến tiếc chúng, dù
là thành công hay thất bại.
Quá khứ đơn giản là không
thế thay đổi được, cái duy
nhất có thể thay đổi chính là
bản thân bạn của hiện tại và
tương lai. Dù hôm qua bạn
thành công nhưng hôm nay
bạn dừng lại chỉ để hưởng
thụ, sớm muộn bạn cũng
sẽ nhận lại thất bại mà thôi.
Còn nếu đã thất bại mà vẫn
cứ đăm đăm trách móc bản
thân, không bắt đầu một
khởi đầu mới, khi nào thành
công mới gõ cửa tìm bạn?
Hãy đón ngày mới với tất cả
niềm vui sống và trân trọng
từng phút giây bạn có mặt
trên cuộc đời này.

2. ĐỪNG SO SÁNH BẢN THÂN VỚI BẤT KÌ AI

5. TỰ THÂN VẬN ĐỘNG

Bạn có thể không phải là đặc biệt nhất, nhưng bạn là duy nhất. Chỉ khi
tin vào bản thân mình, bỏ qua việc so đo với người này người kia, thì
bạn mới có thể tập trung, đi thẳng tới thành công.

Hãy học cách tự chủ trong mọi trường hợp. Đừng để bất kì ai quyết định hộ bạn điều gì, vì cuộc sống
là của bạn. Khi bản thân bạn đã quen với việc tự thân vận động thì mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên và dễ
dàng ngay cả việc lên kế hoạch cho bản thân.

3. DÀNH THỜI GIAN THẬT NHIỀU ĐỂ LÀM
NHỮNG ĐIỀU MÌNH THÍCH

6. HÃY CHĂM SÓC TÂM TRẠNG CÁ NHÂN THẬT TỐT

Thời gian dành ra để làm những việc mình yêu thích không bao giờ là
đủ. Đam mê thực sự có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực, khiến
mọi mệt mỏi và vất vả đều tan biến.

4. ĐỪNG YÊU KHI ĐỐI PHƯƠNG CHƯA THẬT SỰ
XỨNG ĐÁNG
Lẽ dĩ nhiên, trong To-do-list này, bạn nên đặt vào một vài mục tiêu
về mặt tình cảm. Bạn luôn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp
nhất, vì vậy, khi cảm thấy chưa nhận lại những thứ xứng đáng thuộc
về mình, hãy khoan lên kế hoạch để bắt đầu một mối quan hệ.

Tinh thần luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi con người. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến
đời sống, công việc, tình cảm và cả những mối quan hệ xã hội. Làm sao có thể tận hưởng cuộc sống
hạnh phúc khi tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi?

7. HÃY LÀM THEO BẢN NĂNG CỦA BẢN THÂN
Quyết định ban đầu thường có xác suất chính xác cao hơn
quyết định thứ hai. Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy hối hận
vì không giữ lại quyết định đầu tiên? Sự lưỡng lự thường làm
giảm khả năng phán đoán. Hãy tin tưởng và làm theo những
việc mình hay làm.

8. HÃY ĐỂ BẢN THÂN Ở VỊ TRÍ ƯU TIÊN SỐ MỘT
Luôn đặt việc giúp đỡ người khác và yêu thương bản thân mình
ở mức cân bằng, nghiêng qua bên nào quá cũng là không tốt.
Bạn không cần cảm thấy có lỗi khi thỉnh thoảng tự dành cho bản
thân sự quan tâm đặc biệt.
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Hướng dẫn trồng cây trong chậu tại nhà
1. Chuẩn bị đất và trồng cây

3. Bón phân

Trước tiên cần làm ướt và trộn đều đất trước khi trồng. Bạn có thể
tự pha trộn đất trồng với rơm, cỏ khô, phân bón, cho tất cả vào một
thùng gỗ hoặc xe kút kít rồi trộn đều. Nếu mua túi đất hữu cơ bán
sẵn ngoài cửa hàng, bạn chỉ cần thêm nước vào và trộn đều ngay
trong túi trước khi đổ vào chậu.

Cũng như động vật, cây xanh cần được bổ sung chất dinh dưỡng trong suốt chu kỳ sống. Bạn có thể sử
dụng nhiều phân bón hữu cơ bán sẵn và bón theo hướng dẫn an toàn cho cây. Hầu hết các loại chậu cảnh
cần được bón phân theo một chu kỳ cách nhau từ 10 đến 14 ngày.

Sau khi bố trí vị trí cây trong chậu theo sở thích của mình, hãy cho
đất vào xung quanh và vỗ nhẹ cho đất kín các kẽ hở trong chậu.
Không nên cho đất vào đầy chậu, vì như vậy khi tưới, cây sẽ không
hấp thụ được mà còn làm nước chảy tràn ra ngoài gây lãng phí.

Cách bón phân cho hoa cây cảnh thông thường nhất là hòa tan các loại phân bón trong một dung dịch
nước sạch với hàm lượng như chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Lưu ý: Trước khi tưới phân, cần kiểm tra để đảm bảo chậu cây đang đủ ẩm. Điều này cho phép phân bón
được hấp thụ nhanh và đồng đều. Chỉ nên pha trộn lượng phân vừa đủ dùng một lần và đừng cất giữ lại.
Dùng riêng một thùng chứa để pha trộn phân bón và không dùng nó cho bất cứ mục đích nào khác. Nếu
có sử dụng đến các hóa chất, phải đảm bảo cất giữ chúng một cách tuyệt đối an toàn.
Sử dụng các loại phân bón dạng que và dạng viên sẽ dễ dàng, nhanh chóng và sạch sẽ hơn. Phân dạng que
được ấn sâu vào trong lòng đất cách thành chậu khoảng 1cm. Phân dạng viên cũng được cho vào đất trồng
ở vị trí tương tự. Có thể sử dụng một dụng cụ chuyên dùng để cho các viên phân bón vào chậu sẽ đỡ tốn
công hơn rất nhiều.
Các loại phân dạng que và dạng viên cung cấp dinh dưỡng cho cây cảnh trong một thời gian dài, nhưng có
nhược điểm là làm cho rễ cây cảnh có khuynh hướng tập trung chen chúc quanh vị trí có phân.

2. Tưới nước
Do trồng trong bồn nên cây sẽ nhanh khô và cần được tưới
nước thường xuyên trong ngày. Để biết khi nào cây cần
nước, hãy áp ngón tay bạn vào nền đất trong chậu, nếu tay
khô nghĩa là cây đang cần nước, khi đó hãy tưới.
Nhiều người làm vườn nghĩ rằng nên tưới nước càng nhiều
càng tốt, tuy nhiên đây lại là một quan niệm sai lầm. Việc
tưới nước sẽ cuốn trôi lớp dinh dưỡng trên bề mặt đất
trồng, nguồn thức ăn của cây sẽ theo đó mà nhanh chóng
cạn kiệt. Để bù đắp lại lượng dinh dưỡng bị mất đi, cây
trồng phải được bón phân theo quy trình và chu kỳ nhất
định trong suốt quá trình sinh trưởng.
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Danh ngôn tháng 12
“Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn,
hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió,
chứ không phải cùng chiều gió”
HENRY FORD

