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Sáng 22/02, innovationXchange - một tổ chức thuộc Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc đã đến 
thăm TMA và thực hiện bài phỏng vấn cùng Chú Lệ về tiềm năng hợp tác R&D giữa Việt Nam và Úc 
thông qua kinh nghiệm của TMA. Chú Lệ đã chia xẻ với innovationXchange về các hoạt động của 
TMA tại thị trường Úc với trên 10 năm kinh nghiệm và hơn 30 khách hàng, về sự hợp tác về R&D 
với các đại học của Úc. Ấn tượng với sự phát triển và những thành tựu của TMA, innovationXchange 
cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng TMA trong một số dự án tới. 

Bài phỏng vấn là một phần trong clip sẽ được gửi cho Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull để ông hiểu 
thêm về Việt Nam trước khi đến nước ta tham dự Hội Nghị APEC 2017.

Tháng 2 vừa qua, hệ thống và hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility) của TMA đã được đánh 
giá bởi tổ chức uy tín về đánh giá hoạt động CSR của các công ty toàn cầu Ecovadis (http://www.
ecovadis.com , tổ chức được ủy quyền bởi các công ty hàng đầu thế giới như CocaCola, Heineken, 
Nestle, Nokia, Johnson&Johnson, Verizon, Michelin, Alcatel-Lucent, v.v…). Theo đó, TMA đã được tổ 
chức này chứng nhận đạt mức Bạc (Silver Recognition Level) và kết quả này giúp chúng ta lọt vào top 
30% các công ty hàng đầu về các hoạt động CSR. 

Sắp đến chúng ta sẽ có các chương trình hành động để triển khai CSR mạnh mẽ hơn nữa trong toàn 
công ty 

tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao 
và thươNg Mại Úc đếN tMa 
phỏNg vấN chÚ Lệ

Kết Quả đáNh giá csR 
(corporate social Responsibility)
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Ngày 09/02, các thành viên Hiệp Hội Công Nghệ Thông 
Tin Myanmar đã có chuyến viếng thăm TMA. Là nước 
đi sau Việt Nam về phát triển phần mềm, đoàn khách 
Myanmar rất quan tâm về kinh nghiệm phát triển của 
ngành và các bài học của Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt, Chú Lệ đã chia sẻ cùng các khách 
mời về sự phát triển và các bài học của ngành công 
nghiệp phần mềm Việt Nam và các kinh nghiệm để điều 
hành hiệu quả một công ty phần mềm. 

Ngày 21/2/2017, buổi hội thảo về Data Science đã được tổ chức tại Sảnh A, Lab 6, thu 
hút sự tham gia của hơn 100 thành viên từ các dự án trong TMA. Qua sự trình bày của ông 
Maximilian Unfied – Data Scientist, các thành viên tham dự hội thảo đã hiểu rõ hơn về Data 
Science, tính ứng dụng của nó, những công cụ mà một Data Scientist cần để làm việc. Đặc 
biệt, những kiến thức chuyên sâu về Artificial Neural Network cũng được ông Maximilian 
Unfied chia sẻ nhiệt tình.

hiệp hội côNg Nghệ thôNg tiN 
MyaNMaR đếN thăM tMa

data sciENtist sENiMaR
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Ngay những ngày ra quân đầu tiên của Hội Thao QTSC 
2017, Đoàn Thể Thao TMA với những thành tích đáng nể 
đã đạt được ở các kỳ trước và thực lực mạnh mẽ ở giải lần 
này, cộng với tinh thần thể thao cao thượng đã gây được 
ấn tượng mạnh mẽ với các công ty và trường tham gia giải. 
Đến nay, hầu hết các môn thi chúng ta tham gia đều đã 
hoàn thành, duy chỉ có môn Bóng đá mini nam là vẫn đang 
diễn ra và sẽ được kéo dài đến giữa tháng 4. 

Luôn nghiêm túc và nỗ lực hết mình trong các bộ môn dự 
thi, đoàn thể thao TMA đã đạt được những thành tích sau:

Xin chúc mừng Đoàn Thể Thao TMA và hy vọng hai đội bóng 
của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu tốt!

hội thao Qtsc 2017 
tMa Ra QuâN thàNh côNg

Môn thi

Điền kinh

Đua xe đạp chậm

Kéo co

Cờ tướng

Cờ vua

Bóng đá

Nội dung

Chạy 3000m nam

Chạy 200m nam

Nam

Đội nam

Đơn nam

Đơn nam

TMA1 vs TeamWork

TMA2 vs Digi-Texx

TMA2 vs Gifu Kogyo

thành tích

Vô địch

Giải ba

Nhì

Nhì

Vô địch

Nhì

6-0

4-1

4-0
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Từ ngày 27/2, công ty đã phối hợp với phòng khám đa khoa Đại Phước để triển khai lấy máu xét nghiệm cho 
nhân viên TMA. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Khám sức khỏe định kỳ năm 2017 của công 
ty. Với các trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ làm việc chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm và 
nội dung khám được mở rộng thêm một số chuyên khoa, cận lâm sàng v.v…  Với những thay đổi tích cực này, 
công ty kỳ vọng chúng ta có được chương trình khám sức khỏe với chất lượng tốt và hữu ích hơn. 

Nhằm cải thiện chất lượng hội thoại (Voice communication), đặc biệt là khu vực các phòng họp, 
phòng ITS đã chuẩn hóa các phòng họp tại Lab6 cũng như các phòng họp tại khu vực Phú Nhuận 
theo tiêu chuẩn mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của các dự án.

ITS đề nghị mọi người sử dụng phòng họp đã được chuẩn hóa cho các cuộc họp conference hoặc 
voice communication để có được chất lượng tốt nhất.

Nếu có vấn đề gì khi tham gia họp tại các phòng họp, các bạn vui lòng email về feedback-it@tma.
com.vn

KháM sức KhỏE địNh Kỳ 2017

chuẩN hóa các phòNg họp
PC or Laptop

Projector or LCD TV

5Ghz WIFI system

Dedicated Ethernet cables (Directly 
internet access with high speed)

IP Phone

Jabra conference speaker and micro 
(optional)

Video conference system
(optional)

Cũng trong tháng 2, hệ thống TV 
trong các thang máy đã được lắp đặt. 
Hệ thống này sẽ giúp các bạn cập 
nhật thêm thông tin trong thời gian đi 
thang máy cũng như có thể thư giãn 
với những hình ảnh và clip ý nghĩa.

Lắp đặt hệ thốNg tv tRoNg 
thaNg Máy

Năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn có thể 
tham gia đầy đủ các nội dung khám sức khỏe, công ty tổ 
chức lịch khám linh hoạt. Vì vậy trường hợp không thể 
tham gia như lịch hẹn, bạn có thể đăng kí ngày khác dựa 
theo lịch khám của các Lab đã được thông báo. 

Chương trình được áp dụng với nhân viên vào làm việc 
tại TMA trước ngày 01/09/2016. Các bạn nhớ theo dõi 
lịch và tham gia đầy đủ nhé!
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Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện Cầu lông mạnh mẽ từ đông đảo anh, chị, em TMA, BGĐ quyết 
định thành lập TMA Badminton Club, hoạt động thường xuyên vào mỗi sáng thứ 7.

Tham gia TMA Badminton Club, các bạn chỉ phải tự chuẩn bị vợt, cầu và nước uống, công ty sẽ hỗ 
trợ toàn bộ chi phí sân bãi. 

Trong thời gian đầu, CLB sẽ hoạt động với 3 sân. Số lượng sân sẽ được điều chỉnh trong thời gian 
tới, tùy thuộc vào số lượng thành viên thường xuyên tham gia CLB.

Ngoài CLB Yoga đã và đang hoạt động đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần tại Lab 6, hiện nay công 
ty có kế hoạch mở thêm các lớp Yoga tại Lab 3 và Lab 6 vào các ngày trong tuần, sau giờ làm việc và đang 
tìm kiếm huấn luyện viên (HLV), ưu tiên HLV “nội“ là thành viên TMA

Rất mong các bạn giới thiệu cho công ty các HLV có thể giảng dạy cho TMA với các tiêu chí sau:

 1- Địa điểm: Lab 3 (1 HLV) và Lab 6 (1 HLV)

 2- Thời gian dự kiến: 

  • Lớp tại Lab 3 thứ 2 và thứ 4, từ 6-7PM

  • Lớp tại Lab 6 thứ 3 và thứ 5, từ 6-7PM

  • Mỗi lớp kéo dài từ 2-3 tháng

Phòng Phát triển kinh doanh (BDU – Business Development Unit) tuyển dụng:

technical writer senior digital
marketing staff

pre-sale staff
(IT background)

Các bạn giới thiệu bạn bè, người thân…hồ sơ gửi đến bdu@tma.com.vn

Ra Mắt cLB cầu LôNg tMa

Mở RộNg cLB yoga tMa

tuyểN dụNg hot!

01 01 02

Tuy ưu tiên HLV “nội” nhưng các bạn vẫn có thể giới thiệu HLV ngoài công ty, những HLV có kỹ năng và 
kinh nghiệm để truyền đạt và hướng dẫn thực hành Yoga đến học viên. 

Thông tin về HLV các bạn vui lòng email về ic@tma.com.vn

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia lớp học Yoga đang được tổ chức vào 6h sáng chủ nhật hàng 
tuần, dành cho bất cứ thành viên nào của TMA. 
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1. DC2

2. DC4C
3. DC9

Mr. Keith Landau – GB Executive VP đã có chuyến thăm và làm việc tại TMA vào những ngày cuối tháng 2. 
Trong buổi gặp mặt toàn bộ thành viên dự án Genband, ông đã chia sẻ những thành công của Genband 
trong năm vừa qua và bật mí về những kế hoạch thú vị trong thời gian sắp tới mà Genband sắp triển khai.

Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, DC4C 
với dự án chủ lực là OmniVista 
bước vào giai đoạn khốc liệt nhất 
của OV Release version 4.2.2. 
Ngay khi bắt đầu những ngày làm 
việc đầu tiên, những feature chính 
của dự án bắt đầu được thực hiện, 
toàn bộ thành viên OV tăng tốc, 
dốc hêt toàn lực để đảm bảo hoàn 
thành cách feature trong giai đoạn 
quan trọng này với chất lượng tốt 
nhât. 

Và cũng trong tháng 2 này, OV 
team đã đón tiếp các khách hàng 
từ Trung Quốc đến thăm và làm 
việc tại Lab4. 

DC9 khởi nguồn với dự án AxS chuyên về AMS (Access 
Management System) và luôn đạt được sự tăng trưởng về 
số lượng thành viên cũng như chất lượng sản phẩm hết 
sức đáng kể qua các năm. Trong tháng 2 vừa qua, cụ thể là 
ngày 20 tháng 2, phía Nokia và các thành viên DC9, đặc biệt 
là các anh chị đã gắn bó với 5520/5529 AMS từ năm 2008-
2009 đã có dịp kỉ niệm 10 năm sản phẩm ra đời. Hi vọng 
sản phẩm sẽ còn được phát triển hơn nữa trong tương lai

I. Công việc

II. Vui chơi giải trí

1. DC2

2. DG4

Để chạy đà cho TMA Futsal League 
2017, DC2 tiếp tục tổ chức giải bóng 
đá thường niên DC2 Champions Cup. 
Giải đã chính thức diễn ra từ ngày 
13/2, quy tụ sự tham gia của 5 đội 
bóng mạnh

- Môn Thể thao vua luôn là niềm đam mê bất tận 
của anh em DG4 sau những giờ làm việc căng thẳng. 
Nhằm cơ hội giao lưu giữa các dự án, và sau tất cả là 
chuẩn bị cho mùa giải TMA League 2017,  DG4 SPRING 
CUP 2017 (tiền thân là Giải Vô địch DG4) chính thức 
ra đời sau thời gian ấp ủ  và được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của DG4 Management Board.

Giải năm nay có quy tụ được 7 đội trong toàn DG4: 
   - Lab 3: VitalQIP, VitalSuite, DC9-Red, DC4-Blue.
   - Lab 4: OmniVista, Accedian.
   - Lab 6: AOS.

Giải chính thức khai mạc vào 1/3/2017 tại sân K334, 
hứa hẹn những cuộc chiến nảy lửa và cuồng nhiệt.

360 DC
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Trung bình mắt chúng ta nháy khoảng 17 lần/phút, 5,2 triệu lần/
năm. Bạn nháy mắt ít hơn khi đọc sách và nhìn máy tính, và đó là lý 
do tại sao ở những người làm việc nhiều với máy tính, giấy tờ, mắt 
nhanh bị nhức mỏi. Để tránh mỏi mắt, bạn nên thử một vài mẹo 
nhỏ sau đây:

1. chớp mắt thường xuyên

5. Kiểm tra vị trí để màn hình máy tính

3. sử dụng kính máy tính

7. Mát-xa mắt

2. cho mắt nghỉ ngơi

6. Làm sạch màn hình máy tính thường xuyên

4. điều chỉnh độ sáng và chế độ hiển thị của màn hình máy tính 

8. Bổ sung vitamin và khoáng chất

9. Kiểm tra mắt thường xuyên

Đừng quên chớp mắt thường xuyên khi nhìn màn hình máy tính để tránh khô mắt, nhức, rát và đỏ mắt.

Bạn nên ngồi cách màn hình máy tính khoảng 60cm, khoảng cách từ màn hình đến 
bàn phím từ 20 – 50cm và khoảng cách giữa chuột với bàn phím khoảng 25cm. 

Kính máy tính giúp bảo vệ mắt của bạn bằng cách giảm ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt và làm dịu mắt. 
Bạn có thể làm mua kính máy tính chuyên dụng để lắp vào máy tính.

Để giảm mỏi mắt, bạn nên mát-xa mắt để làm giãn cơ mắt. Đơn giản, hãy dùng 
các ngón tay miết vào mí mắt trên, mí mắt dưới, 2 bên sống mũi rồi vòng sang 2 
bên thái dương, mát-xa theo các vòng tròn.

Hãy thử áp dụng quy tắc 20 – 20 – 20: nhìn 20 phút, cho mắt nghỉ 20 phút và nhìn cách xa 20 feet (khoảng 6m).

Bụi và các vết loang ố có thể cản tầm nhìn vào màn hình máy tính của bạn. Việc 
vệ sinh màn hình thường xuyên không bao giờ là thừa, và điều này không chỉ tốt 
cho mắt mà cho cả sức khỏe nói chung.

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình sao cho không quá sáng hoặc quá tối để 
mắt bạn nhìn thoải mái nhất. Bạn cũng nên cho ánh sáng phòng làm việc vừa đủ 
khi làm việc. 

Bên cạnh đó, hãy điều chỉnh chế độ hiển thị kích cỡ chữ, màu sắc ảnh… màn hình 
cho phù hợp để tránh căng, nhức mắt.

Ngoài các biện pháp bên ngoài để tránh mỏi mắt và các bệnh về mắt, bạn nên 
bảo vệ sức khỏe mắt của mình từ bên trong bằng cách bổ sung vitamin và các 
khoáng chất thiết yếu như vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B và kẽm. 

Bạn nên kiểm tra mắt thường xuyên để đảm bảo rằng mắt bạn luôn khỏe mạnh. 
Khi mắt bạn khỏe mạnh, nguy cơ bị các bệnh và tật về mắt sẽ được giảm đáng kể.

Theo emdep.vn

Bí Quyết tRị Mỏi Mắt cho dâN văN phòNg
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QuoTES oF ThE moNTh

“ Where there is love 
there is life.” 

Mahatma Gandhi


